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Zakliučni raČun proĺačuna občine Vodice za leto 2018
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Statuta občine Vodice {Uľadno glasilo občine Vgdiee, śł-.7l2s14 in 3/2018)je obČinskĺ ivet občine Vodicena 
--. 

rednisejidne spĘe|

zAKLJucNl RAčUN
PRoRAGUNA oBČlNE voDlcE zA LETo 20ĺ8

1. člen

SpĘme se ZakljuČni račun proraÖuna občĺne Vodice za leto 2018.

Frihodkiin odhodkiproračuna terdrugi prąemkiin izdatki pľoraěuna za leto 2018 so reaiizirani v naslednjihzneskih:

ooĺulđ DAVKI NA BLAGo lN sToR'TvE t6 ?ní704

706 DRUGI DAVKI

72 KAPITALSKI PR|HODK| (7ZO+Iz1+zZz,

720 PR|HoDKĺ oD PRoDAJE osNovNlH SREDSTEV

KONTO oPrs v EUR

1.377.122

TEKoä pRtHoDKt (70+71)

A. BILANCA PRlHoDKov tN oD}łoDKov

l' sKUPAJ PRlHoDKl {70+7ĺ+72+73+74+78|

3.785.820
ołvčm PRHoDKI (700+703+704+706}70

700 DAVK| NA DoHoDEK lľ ooelčęx 2.643.06s
DAvKl }lA PREMoŽENJE703

it65.482

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

2.350

207"491
.ri:Fii!!#:

6.265

8E.025

21.656

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

uoeLeŽsn ĺĺl ooalčxu lN DoHoDKl oD PRElrtoŽENJA710

7',t1

'ĺ12

713

714

TAKSE IN PRISTOJBINE

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

oRuo ľeoĺvčNl PRlHoDKl 285.184

0

0

99.161

200

0

'ałĐ2,|XÍż

124.13s

368.106

72z PRIHoDK| oD PRoDAJE zeľlullŠČ lN ilEoPREBMETENIHSREDSTEV

73 PREJETEDoNACUE (730+73í}

730 PREJETE ooNAcuE tz ooĺĺłčlľt vlRov
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74 TRANSFERNI PRIHODKI (Z 4O+7 41,t

740 TRANSFERN|PRlHoDKllzDRUG|H.lĺvľ'łopluaĺcNlHlNsTlTUclJ

741

78 PREJETA SREDSWA lz EVROPSKE UNUE (Z86+787)

786 osTALA PREJETA sREDsTvA lz pRoRnĆuľA EVRoPsKE uNIJE
PREJĘTÁ sREDswA oD DRuGlH EVRoPsKlH lNsTlTUclJ

SK UPAJ ODHOD Kt (40+41+42+43)

SREDSTEV pRoRłčutvĺ

il

0

0

5.464.020

78?
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€
Zakljuěni račun proračuna občine Vodice za leto 2018

40í

403

40 TEKOCI ODHODKI {4OO+401+402+403+409}

PLAÖILA DoMAčlH oBREsTl

PLAČE |N DRuGl lzDATKlzAPosLEN|M

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

55 Vlll' oDPLAČILA DoLGA (550}

oDPLAČILA DoMAĆEGA DoLGA

PoVEÖANJE (ZMANJŚANJE) sREDsTEv NA RAČuNlH (lll.+vl'+x.) = (l'+lv'+Vll') _

{ll.+V.+Vlll.)

1.0E8.399

400

5so

89.127
x.

312.904

50.618

689.576

9.80't

25.500

í.688.224

64.800

92Ą'32o

409

GOSPODINJSWOMINFERI POSAMEZNIKOMTRANS

SUBVENCIJE

4',i.

411

4't0

REZERVE

TEKočl TRANSFERI (4ĺ0+4ĺ 1+412+4í3)

1 23.633
412

USTANOV AMINORGANIZACIJAMNEPROFITNIMTRANSFERI
5?5.472

DRUGI TEKočl ooMAčl TRANSFERI413
0

TEKoll TRÁNSFER! v TUJlNo4'.i.4
2.641,747

|NVESilCIJSKI ODHODKI (420)Ąz
2.641.707

NAKUP I1{ GRADNJA OSNOVNIH SREDS120
TEV

45.690
lNvEsTlclJsKl TRANSFER| (43í+432).ĺ3

20.000
,ĺ31 NI Iz"OSEBAMFPRAVNIMTRANSFERINVESTICIJSKII

25.69{l
432 UPORABNIKOMPRoRAčUNsKlMTRANSFERItNvEsnclJsKl

_1.0ô6.598
PRoRAČuNsKl PRESEżEK (PRIMANJKLJAJ} (l'' ll')

B. RAčuN F|NANČNIH TERJATEV lN NALoŽB

0
PREJETA vRAätl oeNlx PosoJlL lN PRoDAJA KAP|TALSK|H DELEŽEV (750+75í+752}75 lv

0
PREJETA vRAčlLA DANIH PosoJlL750 0

7s1 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0

Etz752
0

DANA PosoJlLA tN PoVEčANJE KAP|TALSK|H DELE'ŹEV (4/ł0+44ĺ)ĄĄv
0

DANA POSOJII-A.ĺ40
0

44',1
NALożBFlNANČNlHNKIHALS DELEżEVKAPITPovEČANJE

0
PREJETA MlNUs DANA PosoJlLA lN SPREMEMBE KAP|TALSKIH DELEŽEV (lv'-v')

vl.

C. RATUN FINANCIRANJA
í.2{2.ô38

50 vll. ZADoLŽEVANJE (500)
1.212.638

DoMAtE ZADoLŽEVANJE500
36.914

36.914

x. NETo zADoLŽEvANJÉ (Vll. -Vlll')
1.175.724

Xt. NETOFINANCIRANJE (vl'+X''lX')
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€
Zakłjučni račun pĺoľačuna občine Vođice za leto 2018

2. člen

ZakljuěniraČun pÍoraěuna občĺne Vodice za leto 2018 sestavljajo splošniin posebni del'

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvĺđenih in realĺziranih prihodkov in odhodkov oziromapĘemkov in izdatkov iz bilance pľihodkov in odhodkov, raöuna finančniir teľjatáv in nalożb ter računa
financiranja, v posebnem.gelľ pa pľikaz predvĺdenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proraÖuna
obÖine Vodice za leto 2018- Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih přogramov, V katerem je
P9q?n prikaz podatkov o naěrtovanih vrednostih pđsameznih'projektov, o spremenioaň ten vrednosti v letu
2018 ter o realizaciji projektov v tem letu.

3. člen

Zakljuěni račun proľaěuna obcĺne Vodice za leto 2018 se objaví v Uradnem glasilu oběine Vodĺce. SploŠni
in posebni del ter realizacija izvaianja natrtov razvojnih programov se objavfo na spletnĺh straneh obÖine
Vodice.

Śtevilka:
Datum:

xXXxxxnü
xx,xx.xxxx

Aco Franc Śuštar, l.r.
Żupan obcine Vodice

Stran 4 od 189
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Zakljuěni račun proraěuna oběine Vodice za leto 2018

l. sPLoŠNl DEL PRoRAcuľĺł
TABELA

Primerjalna bilanca Splošnega dela Proľačuna - ABc bilanca
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oBcrNA voDrcE, oBcrNA voDrcE
K.opitrrlev trlt 1, Vodice

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na;:iv

(2't

l sKUPÁ J PRlH 71+72+73+74+78)

PRIHODKI 71)

70

700

7Ĺ,0i.l

'?Ü3
/0 3r)

/t:i1

70 3:

/1.,Ja

"i 04

/t)44

7047

íÜ6
7Ĺ]60

7)

7,l0

7 10i
710:l

i'ĺ 1
7111

?12

7'|'ŻLl

7r3

7 l3lt

714

7 141

I't

720

7'..,2'l

l3
73{)

DAVCNI PRIH0DKI (700+703+704+706)

DAVK|ľ,lA DoHoDEK lN DoBÉEK
Dohoĺlnina

DAVK| NA PREMoŽĘNJE
Davki na nepremičnine

Davki na premlÖnine

Davki na dedišcine in darila

Davkl na pľomet nepremičnin in na finančno premoŽenje

DoMAČl DAVK| NA BLAGo lN SToR|TVE

Davki na posebne sloĺitve

Drugi davkl na upoľabo blaga in stoĺitev

DRUGI DAVKI

Drugi davki

NEDAVČNl PR|HoDK| (7 10+7 11 +7 12+7 13+7 1 4)

UDELEŽBA NA DoBlČKU N DoHoDKl oD PREMoŻENJA
Prihoĺjki od obresti

Prihoĺikj od premożenia

TAKgE IN PRISTOJBINE

Upravne takse in pľistojbine

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Glob , in druge denarne kazni

PRIHODKIOD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Prihodki od prodaje blaga in storitev

DRUGl NEDAVČNl PRlHoDKl
Dĺugi nedavčni pĺihodkl

KAPITAtSKI PRIHODKI (7 20 +7 21 +7 22)

PRIIIODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRlHoDKl oD PRoDAJE zEMLJlŠČ lN NEoPREDMETEN|HSREDSTEV

Pĺiholjki od prodaje stavbnih zemljiŠc

PREJETE DONACIJE (730+731)

PRE.IIETE DONACIJE IZ DOMACIH VIROV

Primerjalna bilanca Splošn ga deIa proračuna - ABc bilanca

ĺ(onkl

4.A40.216,00

3,206.254,00

2"6,M.'194,00

2.644.194,00

48ĺ.960'00

289.6'r0,00

2.1 00,00

90.1 50,00

1 00.1 00,00

80.100,00

1.000,00

79.'100,00

0,00

0,00

833.962,00

209.190,00

150,00

209.040,00

7.000,00

7.000,00

84.000,00

84,000,00

27.500,00

27.500,00

506,272,00

506.272,00

121.007,22

0,00

0,00

121.007,22

121.007,22

0,00

0,00

4.040.216,00

3.206.254,00

2.6'ĺ4'194'00

2.6Ą4.194,00

481.960,00

289.610,00

2.100,00

90.150,00

100.100,00

80.100,00

1.000,00

79.100,00

0,00

0,00

833.962,00

209.190,00

150,00

209.040,00

7.000,00

7.000,00

84.000,00

84.000,00

27.500,00

27.500'Ü0

506.272,00

506,272,00

121.007,22

0,00

0,00

121.007,22

121.007,22

0,00

0,00

3.785.819,60

3,1 97.í 98,38

2.643.065,00

2. 43.065,00

465.482,16

261.524,71

1.807,63

103.379,34

98.770,48

86.301,10

6.875,52

79.425,58

2.350,12

2.350,12

588.621,22

207.490,66

272,49

207.218,17

6.264,72

6.264,72

88.025,39

88.025,39

21.656,39

21.65 ,39

265,184,06

265.'184,06

99.16'ĺ ,00

0,00

0,00

99.161,00

99.16'i,00

200,00

200,00

88

93,70

99,72

99,96

99,96

96,58

90,30

86,08

114,67

98,67

107,74

687,55

100,41

0,00

70,58

99,19

181 ,66

99,'t3

89,50

89,50

104,75

10Ą,79

78,75

78,75

52,38

52,38

81,95

V EUR

88

93,70

95,72

99,96

99,96

96,58

90,30

B6,OB

114,67

98,67

107,74

687,55

100,41

0,00

70,58

99,19

181,66

99,1 3

89,50

89,50

10Ą,79

104,79

78,75

78,75

52,38

52,38

81,95

81,95

81,95

(1)

D 6.96í.8í6,63 6.961.816,63 4.377.422,

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacrya
pľoračuna 201B

(5)

Veljavni
pľoračun 201B

(Ą)

Rebalans
proľa una 20'1 8

tr/

81,95

81,95

Stran 1



(7)

lndeks 5:4

(6)

lndeks 5:3Realizacija
proračuna 2018

(5)

Veljavni
proračun 2018

(4\

Rebalans
proračuna 201 8

(3)

Naziv

(2\

Konto

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prejete donacije jn darila od domačih pravnih oseb

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

TRANSFERNI PRIHODKI (7 40+7 41\

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH INSTITUCIJ

Pĺejeta sľedstva ĺz drŽavnega pÍoraČuna

PREJETA sREDsTVA lz DRŽAVNEGA PRoRAČUNA lz SREDSTEV PRoRAcuNA EVROPSKE UN|JE

Prejeta sľedstva iz drżavnega proračuna iz sredstev proraiun

PREJETA SREDSTVA lZ EVRoPSKE UNlJE lN lZ DRUGIH DRŻAV (786*787)

osTALA PREJETA SREDSTVA lz PRoRAČUNA EVRoPSKE UNIJE

(1)

V EUR

0,00 0,000,00

0,00

2.800.593,41

877.260,86

877.260,86

1.923.332,55

1.923.332,55

0,00

0,00

0,00

0,00

2,800.593,41

877.260,86

877.260,86

1.923.332,55

1.923.332,55

0,00

0,00

200,00

0,00

492.241,55

124.135,46

124.135,46

368.106,09

368.1 06,09

0,00

0,00

7300

731

74

740

7400

741

7 413

78

786

787

'17,58

14,15

14,15

19,14

1 9,14

17,58

14,15

14,15

19,14

4ą 1^

0

40

400

4000

4001

4002

4004

4009

401

401 0

4011

4012

401 3

401 5

4tJ2

4020

4021

Ą022

4023

4024

4025

4026

4029

403

403'l

4032

409

4090

4091

PREJET A SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

// sKU PAJ ODH0DKt ( 1+42+43)

TEKoČl oDHoDKl (400+401 ł402+403+409)

PLACE IN DRUGI IZDATKIZAPOSLENIM

Plače in dodatki

Regres za letni doPust

PovraČila in nadomestila

Sredstva za nadurno delo

Drugi izdatki zaposlenim

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za zdravslveno zavarovanje

Prispevek za zaPoslovanie

Prispevek za starŠevsko varstvo

Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovania,

IZDATKIZA BLAGO IN STORITVE

Pisarniški in sploŠni material in storitve

Posebni material in storitve

Energija, voda' komunalne stoĺitve in komunikaclje

Prevozni stroški in storitve

lzdatki za sluŽbena potovanja

Tekoče vzdrŽevan'|e

Poslovne najemnine in zakuPnine

Drugi operativni odhodki

PLAclLA DoMAČlH oBREsTl
Pla ila obĺesti od kreditov - poslovnim bankam

Plačila obresti od kreditov - drugim Íinančnim institucijam

REZERVE

Splošna proračunska rezervacija

Proracunska rezerva

8.505.7 41,43

1.478.335,17

375.'t49,29

333.371,1 0

12.168,67

21.459,52

8.000,00

150,00

58.362,71

28.940,46

23.187,25

375,00

340,00

5.s20,00

999.323,17

433.233,65

63.060,00

108.510,00

1.600,00

6.000,00

290.482,24

12.719,26

83.7'18,02

18.000,00

18.000,00

0,00

27.500,00

2.000,00

5.000,00

8.505.741,43
'1.514.149,83

375.549,29

333.719,31

12.220,46

21.459,52

8.000,00

150,00

58.386,42

28.953,84

23.197,58

375,00

340,00

5.520,00

'1.038.444,99

454.287,50

73.558,64

102.964,14

698,06

5.576,29

302.830,93

10.247,44

88.281,99

16.269,13

8.230,28

8.038,85

25.500,00

0,00

5.000,00

5.464.019,96

1.088.398,76

312.904,43

284.186,61

10.381 ,35

15.616,50

2.609,68

110,29

50.618,14

25.404,99

20.352,',l3

334,01

287,09

Ą'239,92

689.575,61
'150.594,02

61j92,72
97.852,93

698,06

4.444,52

290.494,43

10.064,04

74.234,89

9.800,58

6.961,14

2.839,44

25.500,00

000
5.000,00

35,32

100,00

0,00

100,00

64,24

73,62

83,41

85,25

85,31

72,77

32,62

73,53

86,73

87,78

87,77

89,07

84,44

76,81

69,00

34,76

97,04

90,1 B

43,63

74,08

100,00

79,12

88,67

54,45

38,67

0,00

92,73

0,00
't00,00

64,24

71,88

83,32

85,1 6

84,95

72,77

32,62

73,53

86,70

87,74

87,73

89,07

84,44

76,8',|

66,40

33,15

83,'19

95,04

1 00,00

79,70

95,93

98,21

84,09

60,24

84,58
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Konto

(1)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Naziv

(2)

Sredstva za posebne namene

TEKoČl TRANSFERl (41 0+41 1 +412+41 3)

SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem

Subvencije pĺivatnim podjetjem in zasebnikom

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
DruŽjnski prejemki in staľševska nadomestila

Transfeľl za zagotavljanje socialne varnosti

Drugi transÍeri posameznikom

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
Tekoči transíeri nepridobilnim oľganizacijam in ustanovam

DRUGI TEKOCI DOMACI TRANSFERI
Tekoči transfeľi obÖinam

Tekočj transferi v sklade socia|nega zavarouanja

TekoČi tĺansferi v javne zavode

Tekoča pĺačila drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki niso posre

TEKOCI TRANSFERI V TUJINO

TNVESTTCTJSKt00H0DKt (420)

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup opreme

Novogľadn1e, ĺekonstrukcije in adaptacije

lnvesticijsko vzdľŽevanje in obnove

NakLlp zemljĺšč in naravnih bogastev

Naktp nemateÍialnega premożenja

Študi1e o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 +432)

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
lnvesticijski transferi drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki n

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORACUNSKIM UPORABNIKOM
lnvesticijskl transferi lavnim zavodom

lll. PRoRACUNsKl PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (l, . ll')

V EUR

4 093

41

41t)

4 100

Ą102

411

Ą111

Ą112

4119

412

Ą120

413

4 130

Ą131

4 t33

4'13s

414

4'/

42

4',Ż0?-

4204

4205

4 206

Ą201

4208

43

431

4 J15

432

4 J:23

20.500,00 20.500,00 20.500,00
'ĺ.695.423,79 1'722'058,24 1.688'224'27

73.838,46 75.055,49 64.799,71

54.500,00 55.717,03 55.005,6'1

19.338,46 19.338,46 9.794,10

945.500,00 935.405,50 924,319,82

8.000,00 9.020,00 9.020,00

16.300,00 11.509,70 10.778,08

921.200,00 9'i4.875,80 904.521,74

124.100,00 124.438,89 123.632,97

124.100,00 124.438,89 123.632,97

551.985'33 587.ĺ58,36 575.471,77

50.685,33 50.685,36 50.685,36

19.000,00 19.132,16 19.271,57

320.200,00 352.583,71 34'1.031,19

162.100,00 164.757,13 164.483,65

0,00 0,00 0,00

5.283.682,47 5.221.233,36 2.641.706p2

5.283.68?,47 5.22t.233,36 2.641.706,92

18.860,00 12.925,48 9.910,99

4.559.847,77 4.516.185,'19 2.222.082,93

235.883,00 208.359,22 164.624,31

37.000,00 41.692,00 4'l .692,00

400,00 0,00 0,00

431.691,70 442.071,47 203.396,69

48.300,00 48.300,00 45.690,01

20.000,00 20.000,00 20.000,00

20,000,00 20.000,00 20.000,00

28.300,00 28.300,00 25.690,01

28.300,00 28.300,00 25.690,01

.'t.543.924,80 -1,543.924,80 -1.086.597,81

100,00

99,58

87,76

100,93

50,65

97,76

112,75

66,1 2

98,19

99,62

99,62

104,25

1 00,00

101,43

106,51

101,47

50,00

50,00

52,55

48,73

69,79

112,68

0,00

47,12

94,60

100,00

100,00

90,78

90,78

70,38

1 00,00

98,04

86,34

98,72

50,65

98'Bí
100,00

93,64

98,87

99,35

99,35

98,01

100,00

100,73

96,72

99,83

50,60

50,60

76,68

49,20

79,01

100,00

0,00

46,01

94,60

100,00

1 00,00

90,78

90,78

70,38

lndeks 5:4

(7\

lndeks 5:3

(6)

Realizacija
pĺoľačuna 2018

(5)

Veljavni
proĺačun 2018

(4)

Rebalans
proračuna 201 8

(3)

Stran 3



B. RAcuN FlNANoNlH TERJATEV lN NALoŽB

PREJETA VRAČ|LA DAN|H PosoJlL
PRoDAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750

751

752

V EUR

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,ĺlo

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija
proračuna 2018

(5)

Veljavni
prora un 2018

(4)

Rebalans
proračuna 20'l8

(3)(2\

NazivKonto

(1)

KUPNINĘ lz NASLoVA

440

441

DANA POSOJILA

PoVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV lN FINANčNIH NALoŽB

Vl. PREJETA MlNUs DAľ{A PosoJlLA lN sPREMEtlBE KAPITALSK|H DELEŽEV (lv.'v.)

0,00

0,00

0,00

Í),0o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,(l(}

l, l,i IL,.l.-t'

Stran 4



Konĺo

(1)

C. RACUN FINANCIRANJA

Naziv

(2\

vil. (500)

D0MAcE zADoLŽEVANJE
Naleti krediii pri poslovnih bankah

Najeti krediti pri drugih Íinančnih instilucijah

vill. oDPLACTLA DOLGA (550)

ODPLACILA DOMACEGA DOLGA
0dplačila kreditov poslovnĺm bankam

odplaČila kreditov drugim finančnim instituci1am

ĺx' PoVECANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNlH (lll.+Vl.+X') = l.+lv.+Vll.)- (ll.+V.+Vlll.)
x. NETo ZADoLŽEVANJE (Vll. - Vlll')
Xl. NETo FINANCIRANJE (Vl,+X..lX.)

STANJE SREDSTEV NA RACUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
- oD TEGA PRESEŽEK FlNANcNE |ZRAVNAVE lz PRETEKIEGA LETA

V EUR

50

500

{)0Ü 1

5002

55

550

4,501

4 502

1.224.830,34

1.224.830,34

1.224.830,34

0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

.359.094,46

1.184.830,34

1.543.924,80

359.094,46

1.224.830,34

1.224.830,34

0,00

1.224.830,34

40.000,00

40.000,00

19.683,96

20.316,04

-359.094,46

1.184.830,34

1.543.924,80

359.094,46

1 .212.638,00

1.212.638,00

0,00

1.212.638,00

36.913,54

36.913,54

19.683,96

17.229,58

89.126,65

1.175.724,46

1.086.597'8í
0,00

99,00

99,00

0,00

99,00

92,28

92,28

1 00,00

84,81

-24,82

99,23

70,38

0,00

99,00

99,00

0,00

0,00

92,28

92,28

49,21

0,00

-24,92

99,23

70,38

0,00

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija
prora una 2018

(5)

Veljavni
ploračun 20'ĺ 8

(4)

proračuna 2018
Rebalans

(3)

Stran 5



Zaključni raěun pľoračun" t" Vodice za |eto 2o18

il. POSEBNI DEL PRORACUNA
TABELA

Primeľialna bilanca Posebnega dela Proraěuna - ABc bilanca

Programska klasifikaciia

stfan 11 0d 189



oBčINA voDIcE, oBčINA voDIcE
Kopiľaľ]eV tÍg i, Vodice

1000 oBclNsKlsVĘT

('r )

SVET

Primerjalna biIanca |)osebnega dela proračuna

v EUR

Naziv

(2)

1000

il1
ĺ)'l01

Ü1019()01

01210 L
4029

01'Ż102

4020

4022

0'15 102

41 20

01019002

aÄ|17
4020

4026

4029

01 51 01

pol-ľlČľlslsTEM
PolitiČni slstem

D ej av no sÍ obči ns keg a sv eta

0bći|skĺ iVę! - sei np,

Drugi operativni odhodki

Qj]činski svet - matgĺiaĺni stľośki

Pisarniški in splośni mateĺial in storifue

Energila, voda, komunalne slodtve in komunikacije

0_ejavnosl svetniśkĺh skupin

Tekočj transÍeľi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

lzvedba in nadzoĺ volitev in ĺeÍeĺendumov

Volitve

Pisarniški in sploŠni material in stoĺitve

Poslovne najemnine ln zakupnĺne

Dľugi operativni odhodki

Delavnost poliłičnih stfank

Drugi operativni odhodki

38.000,00

38"000,00

38.000,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

't.000,00

1.000,00

16.000,00

15"000,00

6.000,00

0,00

9.000,00

1.000,00

1.000,00

38.000,00

38.000,00
38.000,00

22.000,00

20.000,00

20.000,00

1.000,09

690,40

309,60

1.000,00

1.000,00

16,000,00

15.000,00

4.437,09

100,00

10.462,91

1.000,00

1.000,00

30.566,13

30.566,13
30.566,1 3

15.701,63

14.811,97

14.811,9'ĺ

889,66

593,33

29 ,33

9$.
0,00

14.864,50

1 3.968,50

2.804,00

100,00

11 .064,50

89 ,00

896,00

80,44
80,44
80,44
71,37

74,06

74,06

88,97

59,33

gpg
0,00

92,90

93,12

46,73

122,94

89,60

89,60

80,44
8a,4Ą
80,44

71,37

74,06

74,06

88,97

85,94

95,71

0,00

0,00

92,90

93,12

63,19

100,00

105,75

89, 0

89,60:ĺ029

PU\ F,PP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizaci.ja
pĺoračuna 2018

(5)

Veljavni
proračun 2018

(4)

proračuna 2018
Rebalans

(3)

Stran 1



2OOO NADZORNI ODBOR

2000

02
0203

02039001

01 3í 01

4029

013ĺ02

NADZORNI ODBOR
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Fiskalni nadzor

Dej av nost nadzor neg a odbor a

Nadzorni odbor - seinine

Dĺugi operativni odhodki

NadzoÍni odboÍ - matefialni slľoškĺ

Pisarniški ln splošni material in storitve4020

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)(5)

Realizacija
pĺoračuna 2018

(4)

Veljavni
proračun 2018

Rebalans
proračuna 2018

(3)

Naziv

(2\

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

(1)

6.250,00

6.250,00
6.250,00

6.250,00

6.000,00

6.000,00

250,00

250,00

6.250,00

6.250,00
6.2s0,00

6.250,00

6.000,00

6.000,00

250,00

250,00

4.678,48

4.678,48
4.678,48
4,678,48

4.563,98

4.563,98

'ĺ14.50

'114,50

74,86

74,86
74,86
74,86

76,07

76,07

$é!.
45,80

V EUR

74,86

74,86
74,86

74,86

76,07

76,07

45,80

45,80

Stran 2



PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

(1)

3ooo ŽUPAN V EUR

Naziv

(2)

3000

0't
01 01

01019003

011101

4000

4001

4002

401 0

4011

4012

401 3

401 5

4024

4029

011102

POLITICNISISTEM
Politični sistem
Dejavnost župana in podŽupanov

Zupan' podŽupan - plača, prispevki in povračila

Plače in dodatki

Regres za letni dopust

Povracila in nadomestĺla

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Prispevek za zaposlovanje

Prispevek za starševsko vaĺstvo

Pľemije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,

lzdatki za sluŽbena potovanja

Drugi operativni odhodki

Żupan, podżupan - materialni stroški

Pisarniški in splošni material in storifue

Drugi operativni odhodki

58.312,00

58.312,00
58.3't2,00

58.312,00

57.562,00

37.841,00

791,00

1.305,00

3.380,00

2.710,00

25,00

40,00

420,00

3.000,00

8.050,00

750,00

710,00

40,00

58'3í2'00
58.312,00
58.312,00

58.312,00

57.562,00

38.1 89,21

842,79

1.305,00

3.393,38

2.720,33

25,00

40,00

420,00

2.576,29

8.050,00

750,00

390,00

360,00

57.480,21

57.480,21
57.480,21

57.480,21

57.046,21

38.'188,63

842,79

1.230,48

3.393,38

2.718,56

23,00

38,34

319,44

2.483,14

7.808,45

434,00

74,00

360,00

98,57

98,57
98,57
98,57

99,10

100,92

í06,55

94,29

100,40

100,32

92,00

95,85

76,06

82,77

97,00

57,87

10,42

900,00

98,57

98,57
98,57
98,57

99,10

100,00

100,00

s4,29

100,00

99,93

92,00

95,85

76,06

96,38

97,00

57,87

18,97

100,00

4020

4029

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija
prora una 20j8

(5)

Veljavni
pIoračun 201 8

(4)

Rebalans
proľa una 2018

(3)

Stran 3



V EUR
4ooo oBčlNsKA UPRAVA

4000

04
0402

04029001

01 41 20

4020

4025

4026

4202

4207

0403

04039001

014'106

4020

4022

4029

04039002

014107

SKUPNE ADM|N|STRAT|VNE SLUŽBE lN sPLoŠNE JAVNE SToR|TVE

lnÍormatizacija uprave

I nf or macij ska i nf r astr uktur a

lnformatika/GlS

Pisarniški in splošni material in storitve

Tekoče vzdrževan1e

Poslovne najemnine In zakuPnine

Nakup opreme

Nakup nematerlalnega premoŽenja

Druge skupne administrativne sluŽbe

obveščanje domače in tuje javnosti

0bveścanie občanov

Pisaľniški in splošni material in storitve

Energła' Voda, komunalne storitve in komunikaci'ie

Drugi operativni odhodki

tzv edb a pĺ otokol arnih dogodkov

Priĺeditve za občinski praznik

Pisarniški in sploŠni material in storitve

Posebni mateĺial in storifue

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Drugi operativni odhodki

Druoe občinske pĺiredĺNe

Pisarniški in splošni material in storitve

Posebni material in stoľitve

Drugi operativni odhodki

Promociia občine

Pisarniški in splošni mateÍial in storitve

Posebni material in storitve

Drugi operativni odhodki

občinska oriznania ĺn darlla

KA UPRAVA

Pisarniśki in splośni material in storitve

Posebni material in storitve

Energrla, voda, komunalne storitve in komunikacije

Drugi operativni odhodki

Protokol in reorezentanca

PisarniŠki in splošni material in storitve

Posebni material in storitve

Eneĺg1a, voda, komunalne storifue in komunikacije

8.443.179,43 8.443.'179,43 5.408.208,68
'120.500,00 120.500,00 111.162,50

22.000,00 22.506,74 22,506,74

22.000,00 22.506,74 22.506,74

22.000,00 22.506,74 22.506,7Ą

7.450,00 8.913,95 8.913,95

10.390,00 9.528,72 9.528,72

3.000,00 2.964,87 2.964,87

760,00 1.099,20 1.099,20

400,00 0,00 0,00

98.500,00 97.993,26 88.655,76

45.000,00 46.658,37 46.110,68

45.000,00 46.658,37 46.1 10,68

26.000,00 31.011,40 31.011,40

5.500,00 3.244,Ą0 3.244'40

13.500,00 12.402,57 11.854,88

48.500,00 46.841,63 40,587,71

15.000,00 15.000,00 14.262,51

8.800,00 6.729,63 6.142,14

4.000,00 5.500,00 5.500,00

50,00 Ż35,37 235,37

2.150,00 2.535,00 2.385,00

10.000,00 10.000,00 8.53s,30

9.000,00 8.960,00 7.499,30

0,00 0,00 166,00

1.000,00 1.040,00 870'00

10.000,00 8.341,63 7.109,12

7.700,00 7.215,63 6.560,12

2.200,00 1.026,00 549,00

100,00 100,00 0'00

6.000,00 6.000,00 5.445'68

4.000,00 5.101,00 4.468,19

1.000,00 670,00 810,63

500,00 60,00 16,86

500,00 169,00 150'00

7.500,00 7.500,00 5.2s5,10

4.430,00 5.882,19 4386,23

2.920,00 1.498,50 798,87

50,0Ü 19,31 0'00

64,05

92,25
102,30

102,30

102,30

1 19,65

s1,71

98,83

144,63

0,00

90,01

102,47

102,47

119,27

58,99

87,81

83,69

9l9g
69,80

137,50

470,74

110,93

85,35

83,33

64,05
92,25
100,00

100,00

100,00

'100,00

100,00

100,00

100,00

90,47

98,83

98,83

100,00

100,00

95,58

86,65

95,08

91,27

100,00

100,00

94,08

85,35

83,70

4020

4021

4022

4029

01 41 0B

4020

4021

4029

014109

4020

4021

4029

0141 10

4020

4021

4022

4029

014124

87,00

71,09

85,20

24,95

0,00

90,76

111,70

81,06
114

30,00

69,80

99,01

27,36

0,00

83,65

85,22

90,92

53,51

0,00

90,76

87,59

120,99

28,10

88,76

69,80

74,57

53,31

0,004021

4020

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)(5)

Realizacr.la
proračuna 2018

Veljavni
proĺačun 201 B

(4)

Rebalans
proĺačuna 20'l8

(3)(2\

Naziv

(1)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4022

Stran 4



PU\ I'PP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4O0O OBCINSKA UPRAVA V EUR

(1)

Naziv

(:z)

Drugi operativni odhodki

Razpclaganje in upravljanje z obcinskim premoženjem

Pravno Zastooanie občine

Drugi operativni odhodki

LOKALNA SAMOUPRAVA
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinao|a Vladne in lokalne ravni
P ov e zov anj e lo k al nih skupn o sti

Proiekti liublianske urbane reoiie

Dĺugi ilperatlvni odhodki

0bcinska uprava - reviziiske storitve

PisaľniŠki ln splośni material in storitve

LÁs Za mesto in Vas

Pisarniški in splošni material in stoĺitve

Drugi operativni odhodki

De1avnost občinske uprave

Administraa1a obćin ske upľ aVe

0bčlnslQ r'ĺpralva - plače' pĺispevki in povračila

Plače ln dodatki

Regres za letnĺ dopust

Povľat;ila in nadomestila

Sreclstva za naduľno delo

Drugi izdatki zaposlenim

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prispevek za zdravsfu eno zavarovanje

Pĺispevek za zaposlovanje

Prispevek Za starševsko varstvo

Premijĺ: kolektivnega dodatnega in pokojnlnskega Zavarovanja,

lzdatki za sluŽbena potovanja

0bčinska uprava _ materialni stroški

Pisarniški in splošni mateľial in storitve

Energ1a, voda, komunalne stoľitve in komunikacqe

Drugi operativni odhodki

Usposablianie in izobrażevanie zaooslenih

Dĺugi operativni odhodki

0bčinska uprava _ vafnost in zdľavie pÍi delu

Posebni material in storrfue

Razpolaganje ĺn upravljanje s premoŽenjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

0bÖinske zoĺadbe _ tekoče

4029

04039003

u411Ą
4029

06
06D1

06019t)03

0141 16

4029

014122

4020

014126

1020

.1029

0ri03

06039()01

014101

,{000

,ł001

4002

4004

4009

4010

401 1

4012-

'1013

'ĺ0'15

402Ą

014103

1 00,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

559,150,25
8.650,25

8.650,25

2.807,20

2.807,20

4.000,00

4.000,00

1.843,05

1.843,05

0,00

550.500,00

4i5.500,00

390.000,00

295.530,1 0

11,377 ,67

20.154,52

8.000,00

1 50,00

25.560,46

20.477,25

350,00

300,00

5.'ĺ00'00

3.000,00

40.000,00

24.500,00

1 1.300,00

4.200,00

3.500,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

115.000,00

100.000,00

22.500,00

1 00,00

4.493,26

4.493,26

4.493,26

559.150,25
8.928,64

8.928,64

3.085,59

3.085,59

4.000,00

4.000,00

1.843,05

1.843,05

0,00

550.221,61

435.500,00

390.000,00

295.530,1 0

11.377 ,67

20.154,52

8.000,00

150,00

25.560,46

20.477,25

350,00

300,00

5.1 00,00

3.000,00

40.000,00

23.608,26

'1 '1.687,69

4.704,05

3.500,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

114.721,61

100.000,00

20.809,34

50,00

1.957,37

1.957,37

1.957 ,37

456.163,42
8.928,64

B.92B,U

3.085,59

3.085,59

4.000,00

4.000,00

1.843,05

0,00

1.843,05

447.234,78

349.852,42

31 8.729,33

245.997,98

9.538,56

14.386,02

2.609,68

110,29

22.011,61

17.633,57

311,01

248,75

3.920,48

1.96'ĺ'38

29.824,10

1 3.826,28

11.286,13

4.711,69

'1.208,40

1.208,40

9g!9.
90,59

97 382,36

87.800,49

1 8.997,07

50,00

39,15

39'í 5

39,1 5

81,58
103,22

103,22

1 09,92

109,92

100,00

100,00

100,00

0,00

81,24

80,33

81,73

83,24

83,84

71,38

32,62

73,53

86,12

86,'n

88,86

82,92

76,87

65,38

7Ą,56

56,43

99,88

112,18

34,53

34,53

1É9.
4,53

84,68

87,80

84,43

50,00

43,56

43,56

43,56

81,58
1 00,00
100,00

100,00

100,00

1 00,00

100,00

100,00

0,00

81,28

80,33

83,24

83,84

71,38

32,62

73,53

86,12

86,1 1

88,86

82,92

76,87

65,38

74,56

58,57

96,56

1 00,1 6

34,53

34,53

lćL
4,53

84,89

87,80

91,29

21020

4022

4029

0'ĺ41 19

4029

014123

ĺe021

06u9Ú02

Ü141 18

40ZtJ

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6) (7)

Realizacqa
proĺačuna 201 8

(5)

Veljavni
prora un 2018

(4)

proračuna 20'l8
Rebalans

(3)

Pisarniški in splošni mateľial in storitve

Shan 5



lndeks 5:4

(7t

lndeks 5:3

(6)(5)

Realizaclja
proracuna 2018

(4)

Veljavni
prora un 201I

(3)

Rebalans
proračuna 2018Naziv

(2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

V EUR
4OOO OBCINSKA UPRAVA

(1)

4022

4025

4202

014202

4202

014207

Energija, voda, komunalne storitve in komunikaci.ie

Tekoče vzdrŽevanje

Nakup opľeme

0bčinska uprava - nakup in vzdrŽevanie opreme

Nakup opreme

l]Íeditev orostorov V obiektu ŚkoÍielośka 7

Novogradnje, rekonstľukcue in adaptactje

lnvesticqsko vzdrŽevanje in obnove

OBRAMBA IN UKREPIOB IZREDNIH DOGODKIH

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

PŕlplayłenosÍ sisťe ma za zaščito, reševanje in pomoc

civilna zaščita - fedna deiavnost

Posebni material in storitve

Tekoče vzdrżevanje

Delovanje sistema za zašcito, ĺeševanje in pomoc

Cjvjlna zaščita - investiciie

Tekoče vzdrŽevanje

Nakup opreme

Novogradnje, rekonstrukcle in adaptaclje

Gasilska aleza Vodice in gasilska dĺuštva

Tekoči transferi nepĺidobitnrm organizacijam in ustanovam

Sĺedstva poŽaÍne takse

Tekoči transĺeri nepridobitnim organizacĺam in ustanovam

Gasilska zveza Vodice - investiciie

lnvesticqski transferi drugim iZVajalcem 'iavnih slużb, ki n

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Policijska in kriminalistična dejavnost

Prometna varnost

Svet za nľevenlivo in vzooio V cestnem prometu

Pisarniśki ln splošni mateÍial in stoĺitve

KMETIJSTVo, GozDARsTVo lN RlBlŠTVo
Program reÍorme kmetijstva in Živilstva

strukturni ukĺepi v kmetijstvu in živilstvu

Štipendiranje !odočih nosilcev kmetii

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Razvoj in prilagajan]e podeželskih obmoći

Olaišave plačila komunalneqa prispevka-kmetiistvo

Subvencqe privatnim podietjem in zasebnikom

Zenljiške operacije

4204

4205

07
0703

07039001

021 1 01

4021

4025

07039002

021201

4025

4202

4204

03'l 101

4120

031 1 02

4120

03 1 105

4315

08

0802
08029001

091112

4020

11

1102
11029001

0441'16

4102

11029002

044122

4102

11029003

44.500,00

31.000,00

2.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

82.000,00
82,000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

80.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

47.000,00

47.000,00

8.000,00

8.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00
5.000,00

s.000,00

5.000,00

5.000,00

295.150,00
283.000,00

500,00

500,00

500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

270.000,00

41.008,50

36.1 82,1 6

2.000,00

9.721,61

9 

"ĺ21'615.000,00

3.489,32

1 .510,68

82.000,00
82.000,00

2.000,00

2.000,00

1 .341,78

658,22

80.000,00

4.759,99

1.228,64

0,00

3.531,35

47"000,00

47.000,00

8.240.01

8.240,01

20.000,00

20.000,00

5.803,87
5.803,87

5.803,87

5.803,87

5.803,87

295.150,00
283.000,00

500,00

500,00

500,00

5,000,00

5.000.00

5.000,00

270,000,00

36.488,14

31 .574,68

740,60

8.071,19

8.071,19

1.510,68

0,00

1.510,68

E2.435,99
82.435,99

2.000,00

2.000,00

1 .341,18

658,22

80.435,99

4.759,99

1.228,64

0,00

3.531,35

47.000,00

47.000,00

8.676,00

8.676,00

20.000,00

20.000,00

5.803,87
5.803,87

5.803,87

5.803,87

5.803,87

19.829,52
10.495,68

0,00

9J!.
0,00

0,00

gJq
0,00

100,54

9!.ŕq

0,00

'100,00

100,00

108.45

108,45

100,00

100,00

116,08
116,08

116,08

1 16,08

116,08

6,72
3,71

0,00

9!!.
0,00

0,00

9!!.
0,00

1.74

100,00

100,00

100,00

105,29

105,29

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

6,72
a -74

0,00

9J!.
0,00

0,00

9J!.
0,00

174

88,98

87,27

37,03

83,02

83,02

30,21

0,00

100,00

100,53
'100,53

100,00

100.00

'100,00

100,00

100,54

100,00

100,00

82,00

101 ,85

37,03

80,7'l

80,71

30,21

0,00

100,53
100,53

100,00

100,00

67,09

4.701,58

Stran 6



PU\ I'PP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4oCIo oBČlNsKA uPRAVA

(1)

Naziv

(2)

Aqrome|ioraciia - osrednii del občine Vodice

Pisarniški in splošni material in storitve

Komasaclia in aqfomelioraciia J, V in Z deĺ občine Vodice

Štud1e o izvedljĺvosti projektov, projektna dokumentacija,

P omoć, za zaol'l ożitev zemliiśč

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Ureianie ooliskih ooti

Tekoče vzdrżevan1e

Ukrepi za stabiĺizacĺjo trga

Zaqotavĺianie tehnične oodoore v kmetiisfuu

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnĺkom

Sp|ošne storitve V kmetijstvu

Zdravstveno varstvo nstlin in żivali

Zavetiśče za male Živali

Posebni material in storifue

Pomoč za placilo zavaľovalnih oremii

Subvencĺje privatnim podjetjem in zasebnikom

Gozdarstvo
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

GoŻdne ceste in qozdne vlake - ľedno vzdÍżeuanie

Tekočel vzdrŽevanje

Drugr operativni odhodki

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Cesľni promet in infrastruktura

Upravljanje in tekoče vzdrŽ'evanje občĺnskih cest

0bčinske ceste in iavne ootĺ _ redno vzdľževanie

Pisaľnilški in splošni material in storitve

Tekoče vzdrŹevanje

0bčinske ceste jn iavne potj _ zĺmska služba

Tekoće vzdĺŽevanje

/nľesťlĺłjsko vzdrŽevanje in gradnja obcinsl,jh cest

Prehodi za peśc+ukľepi za umiĺianie pľometa

lnvesti( ĺsko VZdrżevanje in obnove

Avtobu$ne postaje

Tekoče vzdrževanje

lnvestic1sko vzdrŹevan1e in obnove

UľediteV iavnih ooti v Šinkovem ĺurnu

Posebni material in storifue

lnvesticijsko vzdrŽevanje in obnove

V EUR

044118

1020

0441'19

1208

0!ą1.20.

4102

Đl414
4025

I 1029()04

044114

4102

l lĹ]3

I 1039002

qł103

4821

044112

tI102

11A4
'i 1049A01

0431 05

rt025

r029

13

1 302

13029A01

043 101

4020

4025

qą102

Ą025

13029002

Ü4320

4205

043207.

4025

4205

043219

Ą021

4',205

2 0.000,00 262.700,00

260.000,00 262.700,00

5.000,00 2.300,00

5.000,00 2.300,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00

7.500,00 7.s00,00

7.500,00 2o00,00

7.500,00 7.500,00

5.000,00 5.000,00

5 000,00 5.000,00

3.0!0,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

2.000'00 2.0Ü0,00

2.000,00 2.000,00

7.150,00 7.150,00

7.150,00 7.150,00

7.150,00 7.150,00

7.079,18 7.079,18

70,82 70,82

633.295,41 634.890,06
625.895,41 625.895,41

195.813,06 217.820,23

105.000,00 128.899,77

0,00 15.684,46

105.000,00 113.215,31

90.813,06 88.920,46

90.813,06 88.920,46

334.132,35 308.239,61

10.000,00 10.008,79

10.000,00 10.008,79

43.000,00 44.948,50

1.000,00 1 15,66

42.000,00 M.832,84

2.000,00 1.876,97

0,00 1.193,53

2.000,00 683,44

191,72

191,72

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

3.309,86

3.309,86

5 794,10

5.794,10

5.794,1 0

4.344,43

4.344,43

2344,43

2.344,43

2.000,00

2.000,00

4.989,41

4.989,41

4.989,41

4.925,31

64,10

528.956,20
520.309,12

199.343,79

112.3 4,33

0,00

112l64,33

86.979,46

86.979,46

222.744,77

10.008,79

10.008,79

44.948,50

1 15,66

44.832,84

L193,53

'i.193,53

0,00

9!1
0,07

24,00

24,00

0,00

0,00

82,75

82,75

77,25

77,25

77,25

86,89

86,89

78,1 5

78,15

100,00

100,00

69,78

69,78

69,78

69,57

90,5'ĺ

83,52
83,1 3

101,80

107,01

107,01

95,78

95,78

00,0b

í00'09

100,09

104,53

11,57

106,74

Egg.

0,00

gJt
0,07

52,17

52,17

0,00

0,00

82,75

82,75

I I,IJ

77,25

77,25

86,89
86,89

78,15

78,15

100,00

100,00

69,78
69,78

69,7q

69,57

90,51

83,31

83,1 3
o.1 ą,)

87 ,17

0,00

99,25

97 !82
97,82

72,26

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

63,59

100,00

0,00

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizaci.ja
proračuna 201B

(5)

Veljavni
proĺacun 20'l8

(4)

Rebalans
pľoračuna 2018

(3)
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V EUR
lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacrja
proračuna 2018

(5)(4)

Veljavni
proraćun 2018

(3)

Rebalans
prora una 201INaziv

(2\

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\

K4\

(1)

4ooo oBČlNsKA UPRAVA

043229

4204

043238

4205

043245

4204

043250

4208

043251

4208

043253

4208

043254

4205

051217

4208

13029003

0431 04

4025

0431 07

Ą021

13029004

041 1 01

4020

4022

041 102

4025

041201

4205

1 306

í306900'ĺ

061 208

4021

4022

4205

14
1402

14029001

045101

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

I C 462031 SELO - TURN - SELO in JP 962891 SELO (SELO)

lnvesticijsko vzdrŽevanje in obnove

0PPN Lokarie - '1. ĺaza

Novogradnje, rekonstĺukcije in adaptacije

Mľeża P+R zbiľnih središč v LUR

Študlje o izvedljivosti pĺo1ektov, projektna dokumentacija,

Ostala infrastruttura JP Gasilsk

Študije o izvedljivosti pro.|ektov, projektna dokumentacija,

Rekonstrukciia lokalnih cest, kolesarskih povę1ryln !gšjg!|

Śtudi.|e o izvedljivosti projektov, projektna dokumentact1a,

Ureditev hodnika za peśce Vodice - Zapoge

lnvesticrjsko vzdrŽevanje in obnove

lnÍľastłuktura Brniška cesta (regionalna cesta)

Śtudije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija'

Urej anje ce stn e ga Pr oneta

Cestno orometna sionalizaciia - redno vzdĺżevanje

Tekoce vzdrŽevanje

BCP-banka cestnih Podatkov

Posebni material in storitve

Cestna ľazsvetljava

Javna ľazsvetliava - tokovina

Pisaľniški ln splošni mateľial in storitve

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Javna razsvetljava - redno vzdrŽevanie

Tekoče vzdrŽevanje

Javna razsvetliava - investicite in investiciisko vzdrżevanie

lnvesticÜsko VZdrżevanje in obnove

Telekomunikacije in poŠta

lnvesticijska vlaganja v tetekonunikacije in pošto

Razvoi telekomunikacii

Posebni matertal in storih/e

Energla, voda, komunalne storifue in komunikacije

lnvesticijsko vzdrŽevanje in obnove

GOSPODARSTVO
PospeŠevanje in podpora gospodarski dejavnostl

Spodbujanje razvoja malega gospodaĺstva

Subvenciie za spodbuianie odpĺľania novih delovnih mest in samozaposlovania

6.432,35

6.432,35

2.000,00

2.000,00

1 05.000,00

105.000,00

500,00

500,00

38.700,00

38.700,00

56.000,00

56.000,00

1.000,00

1.000,00

69.500,00

69,500,00

15.250,00

15.000,00

'15.000,00

250,00

250,00

80.700,00

40.000,00

0,00

40.000,00

't4.700,00

14.700,00

26.000,00

26.000,00

7.400,00

7 400,00

7.400,00

0,00

6.200,00

1.200,00

't5.514,89

3.338,46

3.338,46

2.086,46

w!.
0,00

5.000,00

5.000,00

83.972,78

83.972,78

500,00

500,00

39.624,71

39.624,71

57.807,1 2

57.807,12

1.000,00

'1.000,00

63.500,74

63.500,74

16 031,75

15.787.75

15.787,75

244,00

244,00

83,803,82

40. 77,31

30,00

40.647,3'l

14"083,48

14.083,48

29.043,03

29.043,03

8,994,65

8.994,65

8.994,65

3.650,00

5.344,65

0,00

't 5,514,89
3.338,46

3.338,46

2.086,46

qpq

0,00

5.000,00

5.000,00

21.035,36

21.035,36

!J!.
0,00

39.041,88

39.041,88

57.807,12

'100,00

100,00

25,05

25,05

9.q!.
0,00

9!J9.
98,53

100,00

100,00

0,00

0,00

68,83

68,83

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,07

100,00

'100,00

100,00

88,53

88,53

100,00

100,00

96,'14

96,14

96,14

93,59

97,88

19,36
59,91

59,91

47,93

57.807,12

9J!.
0,00

qp!.

0,00

250,00

250,00

20,03

20,03

ug
0,00

100,88

100,88

103,23

1 03,23

q$.
0,00

62,89

62,89

105,13

105,25

105,25

97,60

97,60

101,84

101,69

43.709,59

43.709,59

16.031,75

15.787.75

15.787,75

244,00

244,00

B2.1BB,B1

40.677,31

30,00

40.647,31

12.468,47

12.468,47

29.043,03

29.043,03

8,647,08

8.647,08

8.647,08

3.416,00

5.231,08

0,00

3.003,60
2.000,00

2.000,00

í.000,00

101,62

84,82

84,82

111,70

111,10

1 16,85

116,85

11 ,85

84,37

0,00

19,36
59,91

59,91

47,93
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PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4OCIO OBCINSKA UPRAVA

(1)

V EUR

Ą102

045102

.1102

1403

14039002

04610!

4021

4029

04ri103

4208

04ii104

4208

046105

4208

046106

4208

046:07

4208

q461 08

4208

15

1502
i5029401

051 203

4020

4202

15029002

043248

4208

051208

Ą204

051212

a.020

05120Ą

Ą204

4208

051?14

4093

05121 I

47,93
't9,87

79,87

8,24

8,24

0,00

0,00

0,00

32,33

32,33

qp!.

0,00

gE
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,70

35,70

35,96
35,96

81,04

77,47

77,47

92,28

205,06

0,00

35,79

9J!.
0,00

26,07

26,07

34,94

s5,52

0,96

100,00

100,00

99,87

47,93

79,87

79,87

8,24

8,24

0,00

0,00

0,00

33,51

33,51

9J9.
0,00

pJ!.
0,00

0,00

0,00

gJg.

0,00

33,34

33,34

35,96
35,96
90,53

89,06

89,06

94,63

100,00

0,00

35,78

9p9.
0,00

21,30

21,30

34,94

35,52

0,96

í00,0q

100,00

99,87

Naziv

(2)

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

SubVenciie za spodbujanie začetnih investicii in investicjl V razśir|ene deiavnosti in razvoi

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Promocija Slovenije, razvoj lurizma in gostinstva

Spodbujanje razvoja turizma in gostĺnstva

Turizem

Posebni material in storitve

Drugl operativni odhodki

MreŹa potj LAs (LAS pÍoiekt)

Študrye o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

Vzpodbuianĺe in Dodpora razvoiu tuÍizma íLAS oroiekt)

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

oŻviteV tfžnic na območiu LAS ĺLAS DÍoiekt}

Študaje o izvedljivosti pľojektov, projektna dokumentacija,

Zgodoe naših mokľišč (LAS proiekt)

Štud1e o izvedljĺvosti projektov, projektna dokumentacija,

Staľa ľĺĚ!ą|rnę!é''Q\Sp!ojekt)

Študĺje o izvedljivostl pľo1ektov, pÍo1ektna dokumentacĺa,

Nacĺtovanle in qradnja regionalnih kolesaľskih povezav občin severno od Liubliane (LUR)

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentac4a,

VARoVANJE oKoLJA lN NARAVNE DEDlšclNĘ
Zmanjševanje onesnaŽenja, kontrola in nadzor
Zbiranle in ravnanje z odpadki

Zbrrnr center za ravnante z odDadki

PisarniŠkl in splošni materlal in storitve

Ekolośl(i otoki

Pisaľnlškl in splošnI material in storitve

NakLlp opreme

Ravnanje z odpadno vodo

lnflastfuktuĺa skaručna (ĺeqionalna cesta), JP g62561 (Maikariev graben}, JP 962541 (Fučkov 0ra nn), JP 962531 iPolaľćek _ Po|iśek)

Študłe o luvedljivosti pĺqektov, projektna dokumentac1a,

JP Koniunala-lnvesticiie ln investiciisko vzdrżevanle

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Nadgľadnia sistema odvalania komunalne odpadne vode v občinah MeqyqĘln Vodice ter izgradn a oovezovalneoa kanala C0 v MOL

Novogradnje, Íekonstrukcije ĺn adaptacije

Študl.1e o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

Namenski 5klad - vÍačanie preteklih vlagani občanov V kanalizaciisko omreŹie

Sredstva za posebne namene

lzgradnia odcepov na komunalno infrastruktuľo

2.086,46

1.252,00

1.252,00

12.176,43

12.176,43

5.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

'!.1t0,49

1.176,43

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

'1.000,00

1.000,00

3.056.377,24
3.056.377,24

8.300,00

6.300,00

6.300,00

2.000,00

900,00

1.1 00,00

3.044.577,24

1.000,00

1.000,00

3. 0,00

3.660,00

2.999.417,24

2.949.594,42

49.822,82

20.500,00

20.500,00

20.000,00

2.086,46

1.252,08

1.252,00

12.176,43

12.176,43

5.000,00

3.000,00

2.000,00

'1.929,30

1.929,30

1.176,43

1.176,43

1.00Ü'00

1.000,00

1.000,00

1 .000,00

1.000,00

1.000,00

1.070,70

1.070,70

3.056.377,24
3.056.377,24

7.430,28

5.480,04

5.480,04

1.950,24

1.845,57

104,67

3,045.397,20

1.000,00

'ĺ.000'00

4,479,9

4.479,56

2'999'417,2Ą

2'9Ąs.594,42

49.822,82

20.500,00

20.500,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1,003,60

1.003,60

0,00

0,00

0,00

646,60

646,60

9J!.
0,00

$q
0,00

lpg
0,00

lpg
0,00

357,00

357,00

1.099.220,77
1.099.220,77

6.726,35

4.880,78

4.880,78

1.845,57

1.845,57

0,00

1.089.536,66

9!9.
0,00

954,1 3

9s4,'13

1.048.í08'09

1.047 .628,94

479,15

20.500,00

20.500,00

19.974'4Ą

lndeks 5:4

(7)

lncleks 5:3

(6)

Realizacija
proračuna 2018

(5)

Veljavni
proľačun 2018

(4)

Rebalans
proračuna 201 8

(s)
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V EUR
4OOO OBCINSKA UPRAVA

(7',)

lndeks 5:4

(6)

lndeks 5:3Realizacija
proračuna 20'ĺ8

(5)

Veljavni
proračun 2018

(4)(3)

Rebalans
proračuna 20'ĺ 8Naziv

(2\

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

(1)

4204

15029003

051 103

4020

4021

4022

051 107

41 19

061 107

41 19

16

1 602
16029001

0 1'103

4020

4021

16029002

Ü47101

4020

4026

4029

41 30

16029003

061 102

4208

061 104

4021

061297

4021

4208

1 603

16039001

04210'ĺ

Novogradnje, rekonstrukcle in adaptacije

lzbo\ š anje stanja okolj a

Čistilna akcĺia

Pisarniški in sploŠni material in stoĺttve

Posebni material in stoľitve

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

lzvaianie in subvencioniranie ukľepov URE in 0VE

Drugi transferi posameznikom

Subvencioniranie za iłedene ukrep

Dľugi tĺansferi posameznikom

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Prostorsko in podeŽelsko planiranje in administracija

tJĺejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Geodet' storitve, cenitve in zemlĺiško kniiżno ureianie

PisarniŠki in sploŠni material in storitve

Posebni material in storitve

Nadzoľ nad prostorom, onesnaŽevanjem okolja in narave

Medobcinski inšDektorat

Pisarniški in sploŠni material in storitve

Poslovne najemnine in zakupnine

Dľugi operativni odhodki

Tekoči transferi občinam

P r o stoľ sko n acrÍov anj e

sľedstva za oľostorsko uľeditvene načrte

Študrje o izvedljivosti projektov, pĺo1ektna dokumentactja,

Urbanist|čne stoľitve

Posebni material in storitue

obnova in razvoi Središča Vodic

Posebni material in storitve

Študi'|e o izvedl.jivosti projektov, projektna dokumentacija,

Komunalna dejavnost

Oskrba z vodo

JP Komunala Vodice - subvencioniranie lastnih cen

Subvencije javnim Podletjem

VzdrŽevanie oożarneqa sistema

Posebni material in storitve

JP Komunala Vodice _ investicije in investicijsko vzdrŽevanie

Novogľadnje, Íekonstrukcije in adaptaclje

lnvesticijsko Vzdrżevanje in obnove

20.000,00 20.000,00 19.974,44

3.500,00 3.549,76 2.957,76

2.500,00 2.549Jq 2.549,76

1.800,00 1.797,00 1.797 ,00

290,00 345,45 345,45

410,00 407,31 407,31

500.00 500,00 408,00

500,00 500,00 408,00

500,00 5oo,0o 9{g4

500,00 500,00 0,00

514.096,79 513.392,14 329.956,86

237.863,19 240.006,60 100.2 13,03

10.000,00 12.143,41 11.015,43

10.000,00 12.143,Ą1 'ĺ1.015'43

0,00 24,28 24,28

'10.000,00 12.119,'13 10.991,15

55.904,59 55.904,59 55.757,00

55.904,59 55.904,59 55.757,00

0,00 2.736, 9 2.732,72

4.219,26 1.682,57 1.682,57

1.000,00 799,97 656,35

50.685,33 50.685,36 50.685,36

171.958,60 171.958,60 33,440,60

15.330.60 15.330,60 9.991 ,qq

15.330,60 15.330,60 9.991,80

4.200,00 4.200,00 2.964,60+
4.200,00 4.200,00 2.964,60

152.428,00 ',152.428,00 20.484,20

0,00 2.500,00 0,00

152.428p0 149.928,00 20.484,20

236.233,60 229.573,95 187.447,50

196.692,00 186.257,94 144.299,41

15.500,00 16,717,03 16.717'03

'15.500,00 16.717,03 16.717,03

5.000,00 5.000,00 4.334,36

5.000,00 5.000,00 4.334,36

s8.000,0Q 76.998,91 42.090,95

0,00 19.356,25 ',19.320,00

88.000,00 57.642,66 22.770,95

99,87

84,51

101 ,99

99,83

119,12

99,34

8t,60

81,60

9!g
0,00

64,18
42,13

110,15

110,15

99,87

83,32

100,00

100,00

100,00

100,00

81 ,60

81,60

gJg
0,00

64,27
41,75

90,71

90,71

'100,00

90,69

99,74

99,74

99,85

'100,00

82,05

100,00

19,45

65,1 8

65,1 8

70,59

70,59

P,M
0,00

1 3,66

81,65
77,47

100,00

100,00

86,69

86,69

54,66

99,81

39,50

65,18

109,91

99,74

99,74

39,88

65,64

100,00

19,45

65,18

rc.
70,59

13,ĄĄ

13,44

79,35
73,36

107,85

107,85

86,69

86,69

47,83

4100

042103

4021

042201

4204

4205

25,88
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iru\ f PP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4o00 oBĆlNsKA uPRAVA

(1)

V EUR

Naziv

(2\

04)202

,1205

4208

041204

4020

4205

Ů42207

4100

042213

4205
'160391,04

04 't03

oskĺba s oitno vodo na Ôbmo iu zoornie Save - 1 sklon

lnvestĺctjsko vzdrŽevanje in obnove

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacła,

Kľvavśki vodovod _ investiclie in invest. vzdrževanie

Pisarniški in splošni material in storitve

lnvestic4sko vzdrŽevanje in obnove

Subvencioniľanje omreŽnin

Subvencile javnim podjetjem

Ôhnnva vnrlnrlnrła Frĺmr _ Ponnio ĺałinnaĺnł -,.éíä \/^di l i -ł-^ ( {---

12.192,00

12.192,00

0,00

1.000,00

509,00

491,00

39.000,00

39.000,00

36.000,00

36.000,00

14.541,60

5.300,00

5.300,00

9.241,60

9.241,60

25 000,00

9.500,00

9.500,00

14.000,00

1 4.000,00

0,00

1.500,00

'i.500,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

3.000,00

37.000,00

22.000,00
22.000,00

19.000,00

19.000,00

1 9,000,00

3.000,00

3.000,00

2.400,00

600,00

166"000,00

1.000,00

'12.192,00

8.728,80

3.463,20

1.000,00

509,00

491,00

39.000,00

3S.000,00

35.350,00

35.350,00

13.926,60

4.685,00

4.685,00

9.241,60

9.241,60

29.389,41

5.645,42

5.645,42

22.886,14

18.251,49

4.634,65

857,85

857,85

43.81 1,59

43.811,59

43.81ĺ 
'59

2.119,59

41.692,00

22.306,13
22.306,1 3

19.132,16

1 9.1 32,1 6

19j32,16

3.173,97

3.ĺ73,97

2.475,91

698,06

I 66.000,00
1.000,00

8.976,52

5.513,32

3.463,20

509,00

509,00

0,00

38.288,58

38.288,58

33.382,97

33.382,97

13.925,62

4.684,02

4.684,02

9.241,60

9.241,60

29.222,47

5'6Ą5'42

5.645,42

22.886,14

18.251,49

4.634,65

690,91

690,91

42.296,33

42.296,33

42.296,33

604,33

41.692,00

22.445,54
22.445,54

19.271,57

19.271,57

19.271,57

3.173,97

3.1 73,97

2.475,91

698,06

1 59,377,73
997,96

73,63

45,22

50,90

1;6I-0'

0,00

98,18

98,18

92,?3

a, ?a

95,76

88,38

88,38

100,00

100,00

116,89

Qlg
59,43

1 3,47

'130,37

46,06

46,06

105,74

105,74

1A5,74

20,14

112,68

'102,03

1 02,03

101,43

'101,43

101,43

105,80

'105,80

'103,1 6

1 16,34

96,01

99,80

73'łj3

63,'r6

í 00'00

50,90

I 00,00

0,00

98,18

98,1B

94,M

94,44

99,99

99,98

99,98

'ĺ00'00

100,00

99,43

100,00

'ĺ00'00

100,00

'100,00

100,00

80,54

80,54

96,54

96,54

96,54

28,51

100,00

100,62
100,62

100,73

100,73

1 00,73

100,00

100,00

100,00

100,00

96,01
99,80

4021

odsek Farma -

lnvestir;ljsko vzdrŽevanje in obnove

Praznično uľejanje naselij

Novoietna okrasitev celotne občine

Posebni matenal in storifue

lZobešänie zastaV

Pisarniški in splošni material in storitve

D ľ u ge ko mu nalne dej av no sÍi

Čiśčen|e in VŻdrźevanie melioraciiskih kanalov in propustov

Tekoče vzdrŽevanje

Urejanle zelenic

Posebni mateĺial in storitve

Tekočel vzdrŽevanje

Koši Za smeti

Posebnr matelal in storitve

Upĺavljanje in razpolaganje z zemljiŠči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
Nakup zemljišč

PĺidobiYąĄ9 :qnljišč - naiemnine' odškodnine

DrLrgi operativni odhodki

NakLlp zemljiŠč in naľavnih bogastev

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Drugl programi na področju Zdravslva

N uj n o z' d r av stv e no v ar stvo

Zdravstveno Zavaĺovanie nezavarovanih oseb

Tekoči tľansÍen V sklade socialnega zavarcuanja

Mrĺiško ogledna sluŽba

lVrliśko ooledna slĺžba

Posebni mateľial in storitve

Prevozni stroški in storitve

KULTURA, ŠpoRr lN NEVLADNE oRGANlzAclJE
0hranjanje kulturne dedišÖine

08,110

4020
't6n9405

0441 07

r!025

048102

4021

4025

04t'103

4021

1 606

16069002

Ü612qx

Ą02s

4206

17

17 37

17479001

071 ll01

4 t31

170790,)2

t)711 2

4021

4023

t8
1,102

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realiu acija
proračuna 2018

(5)

Veljavni
pĺoľačun 2018

(4)

Rebalans
pĺoračuna 2018

(3)
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V EUR
4OOO OBCINSKA UPRAVA

(7)

lndeks 5:4

(6)

lndeks 5,3Realizacija
proračuna 201B

(5)

Veljavni
proračun 2018

(4)

Rebalans
proračuna 2018

(3)(2)

NazivPU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\

K4\

(1)

18029001

081 206

4205

1 803

18039001

081 106

4020

41 33

081 107

41 33

íB039005

081 1 03

4120

08'1 1 12

4120

081 1 14

4025

4204

4205

081115

4120

081 1 17

4120

081 1 19

4020

Ą02s

081202

4020

081 203

4020

081 204

4020

1 805

18059001

081 10'l

41 19

4120

081 102

4025

Ne pľ emicna kultuľ n a dedi šči na

obnova kulturno zoodovinskih spomenikov, obelelii in znameni

lnvesticijsko Vzdrżevanje in obnove

Programi v kulturi

KnjiŽni č ar stvo i n zaloŽni štvo

Knĺiżnica _ redna deiavnost

Pĺsaľniški in splošni material in storitve

Tekoči transÍeri v javne zavode

KniiŹnica - nakup qradiVa

Tekoci transÍeri v javne zavode

Dľugi programi v kulturi

Kultuľna druśtva

Tekoči tľansferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

D[uga drušfua

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam ln ustanovam

Ureditev središča vasi ob kniižnici

Tekoče vzdrżevanje

Novogradnje, rekonstrukcqe in adaptaciie

lnVesticĺsko VzdrŽevanje ln obnove

Javni sklad RS za kulturne deiavnosti

Tekoči transÍeri nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Pokrovĺtelistvo V obcini Vodice

Tekoci transferr nepľidobitnim organizacijam in ustanovam

Kopitarjevi dnevi

Pisarniškĺ in sploŠni material in storitve

Dľugi operativni odhodki

0bčinska stavba s kulturnim domom'Vodice

PisaÍniŠki ĺn sploŠni material in storltve

občinska stavba s kulturnim domom - Skaľuč1ą

Pisarniški in splośni material in storitve

občinska stavba s kulturnim domom - Utik

Pisarniški in splošni material in stoĺitve

Šport in prostocasne aktiVnosti

Progľani špofta

Śportna dľuśfua

Drugi transĺeri posameznikom

Tekoči tľansĺeri nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Šporlne prireditve

Tekoče vzdrŽevan1e

1.000,00

1.000,00

'1.000,00

'123.000,00

75.000,00

68.000,00

3.000,00

65.000,00

7.000,00

7.000,00

48.000,00

2í.000'00

21.000,00

13.000,00

'ĺ3.000'00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

124.074,85

75.000,00

68.000,00

3.000,00

65.000,00

7.000,00

7.000,00

49,074,85

21.000,00

21.000,00

13.000,99

13.000,99

2.000,00

489,32

1.269,74

240,94

2.000,00

2.000,00

3.000,01

3.000,01

4.073,85

3.455,63

618,22

1.000,00

1 .000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

40.925,1 5

36 903,12

20.999,99

1.535,70

19.464,29

1.983,59

300,00

997,96

997,96

997,96

1 '18.926,6 
1

74.235,96

67.235,96

2.235,96

65.000,00

7.000,00

7.000,00

44.690,65

21.000,00

21.000,00

'13.000,99

'13.000,99

1 .281,04

11 ,30

1.269,74

0,00

2.000,00

2.000,00

2.995,01

2.995,01

4.073,85

3.455,63

618,22

89,1 5

89,15

200,74

Ż00 
'74

49,87

49,87

39.453,16

35 452,93

20.99 ,66

1.535,69

19.460,97

1.800,00

300,00

99,80

99,80

99,80

95,85

98,98

98,88

74,53

100,00

100,00

100,00

91,07

100,00

'100,00

100,00

100,00

64,05

2,31

100,00

0,00

100,00

'100,00

99,83

99,83

100,00

100,00

100,00

aot

w
20,07

20,07

249

2,49

96,40

96,07

99,98

100,00

99,98

90,74

100,00

99,80

99,80

99,80

96,69

98,98

98,88

74,53

100,00

100,00

100,00

93,11

100,00

100,00

100,01

100,01

ľ&
0,572.000,00

0,00

0,00

2.000.00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

42.000,00

38.000,00

21.000,00

2.000,00

19.000,00

2.000.00

0,00

100,00

100,00

99,83

99,83

135,80

1 15,19

9,91
8,92

20,07

20,07

2ś
2,49

93,94

93,30

99,98

76,78

102,43

90,00
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I]U\ F PP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4OOO OBCINSKA UPRAVA V EUR

(1)

Naziv

(2)

.4120

08'i116

4025

4205

98":212
11029

4244

18059A02

081 11',l

4204

4208

091224

4204

4208

1 903

190390u1

091 100

4133

091 102

4 133

091 r 03

Tekoči transÍeri nepridobitnim organtzacljam in ustänovam

VzdĺŽevanie športnih obiektov

Tekoče vzdĺževanje

lnvesticijsko vzdrŹevanje in obnove

Uľeditev otroških iorišč v občini Vodice

DruEi operativni odhodki

Novogladn'ie, rekonstrukcije in adaptacÜe

Programiza mladĺno

Ľoc!1!]Ške delavn'ce

Pisaľnjški in splošni material in storitve

PĺeVoZnl strośki in storitve

Drugi opeĺativnĺ odhodki

ŻoBRAŽEVANJE
Varstvo in vzgoja pľedŠo|skih otrok

Vrtci

Vrtec šKfatka Svlta - dejavnost

Drugi tl ansÍeri posameznikom

Tekoči transÍeri v javne zavode

Drugi vrtci - deiavnost

DrLrgi transfefl posameznlkom

Vnec škratka sVita-nadstandard

Tekoči transferi v 1avne zavode

Nalem dodatnih proslol"ov za izvaianie oredšolske vzooie

Poslovne najemnlne rn zakupnine

Vľtec škľatka Svita_dĺuga opĺema

Tekoči lľansÍeri v javne zavode

VÍtec Škratka Svita - dooradltev íkuhinia in dva oddelka)

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptaclje

Študqe o izvedljivostj proJektov, projektna dokumentac1a,

Ureditev igrišca ob vrtcu

Novogradnje, ĺekonstrukclje in adaptacije

Študrye o izvedljivosti pľojektov, projektna dokumentacija,

Primarno in sekundarno lzobľaŽevanje

Osnoyno šo/sŕyo

0Š Vooice - ĺazširien 0Íoĺlam

Tekoči lransferi v javne zavode

0Š Vooĺce _ nadstandard

Tekoči transferi v 1avne zavode

0snovna šola Vodice _ materialni stroški

2.000,00 1 .683,59 1.500,00

'ĺ4.0!q'0q 13.789'00 12.525'73

0,00 961,96 961,96

14.000,00 12.827 ,04 11.563,77

1.000,00 130,54 130,54

0,00 130,54 130,54

1.000,00 0,00 0,00

4.000,00 4.022,03 4,000,23

4.000,00 4.022,03 4.000,23

2.300,00 1.212,43 1.190,63

'1.000,00 0,00 0,00

700,00 2.809,60 2.809,60

2.624.494'85 2.624.Ą94'85 2'252.1 44,7 1

2.297.790,00 2.291.752,66 1.949.745,75

2.297.790,00 2.291.752,66 1.949.745,75

701.000,00 699.254,93 689.138,45

633.000,00 609.666,34 599.549,86

68.000,00 89.588,59 89.588,59

43,000,00 54.745,07 54.745,07

43.000,00 54.745,07 54.745,07

7.000'00 7.319'79 ł.319,79
7.000,00 7.319,19 7.319,79

5.500,00 5.500,00 5.31 ,60

5.500,00 5.500,00 5.316,60

55.000,00 61 .928,50 61.823,27

55.000,00 61 .928,50 61.823,27

'1.446.290,00 1.421.876,55 1.091.189,75

1.429.161,00 r.390.278,55 1.068.156,15

17.129,00 31 .598,00 23.033,60

40.000,00 41.127,82 40.212,82

40.000,00 40.212,82 40.212,82

0,00 915,00 0,00

139.504,85'139.'t85,06 109.125,27

139.104,85 139.104,85 109.125,27

5.50qJq 5.500,00 4.840,ee

5.500,00 5.500,00 4.840,99

16.200,00 16,200,00 15.690,33

16.200,00 16.200,00 15.690,33

70.080,00 70.000,00 59.721,39

89,47

75,00

82,60

13,05

89,1 0

90,84

100,00

90,15

100,00

100,00

0,00

100,01

100,01

51,77

0,00

401,37

95,81

84,85
84,85

98,31

94,72

131,75

127,31

127,31

104,57

104,57

96,67

96,67

112,41

112,41

75,45

74,74

134,47

100,53

100,53

99,46

99,46

98,204020

ri023

,i029

"t9

't902

i9029A01

0s1 '107

tt119

r1133

Ĺ]91 1 10

4119

ctg1 1 13

4 133

091 1 16

4026

091 21 1

41 33

491?22

100,00

85,8'l
85,08

B5,OB

98,55

98,34

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

96,67

96,67

99,83

99,83

76,74

76,83

72,90

97,78

100,00

0,00

78,40

78,45

88,0_2

88,02

96,85

96,85

85,32

78,22

78,45

88,02

88,02

96,85

96,85

85,32

lndeks 5:4

(7)

lncleks 5:3

(6)

Realizacija
proračuna 201 8

(5)

Veljavni
proračun 20'l8

(4)

Rebalans
pĺoračuna 2018

(3)

Stran 13



V EUR
4OOO OBCINSKA UPRAVA

(7)

lndeks 5:4lndeks 5:3

(6)

Realizacija
prora una 2018

(5)

Vellavni
proračun 201 B

(4\(3)

proračuna 2018
Rebalans

Naziv

(2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

(1)

41 33

091 203

4323

091 220

4208

19039002

091115

Ą120

091118

41 19

1 906

19069001

091 106

41 35

101 106

41 19

41 33

A 11E

20

2002
20029001

101109

4111

101 1 15

4112

2004
20049002

101102

41 19

20049003

101103

Tekoči transferi v.javne zavode

osnovna šola Vodice - osnovna sredstva in vzdrŽevalna dela

lnvestici1ski tľansÍeri javnim zavodom

lzoradnia večnam. šoortne dvorane

Študĺe o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

G/asbeno šo/sŕ o

SoÍinanciranie glasbenega izobraŽeVanja

Tekoči transĺeri nepridobitnim organizacljam in ustanovam

Štĺnendiranie - pouk qodb.inšt.

Drugi transferi posameznikom

Pomoči šolajocim

Polnocl y osnoyneĺn šo/sŕytl

Prevozi ucencev, diiakov in občanov

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluŹb, ki niso posľe

Reqresirante prevoza otrok s posebnimi potrebami

Drugi transferi posameznikom

Tekoci tľansÍeri v javne zavode

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih sluŽb, ki niso posre

SOCIALNO VARSTVO
Varstvo otrok in druŽine

Drugi progĺamĺ v pomoč druŽilli

Naorada 0bčine Vodice novoÍoiencem

DruŽinski pľejemki in starševska nadomestila

Subvenclonĺranie vaľsfu a predšo|skih otrok

TÍansÍeľi ua zagotavljanje socialne varnosti

lzvajanje prog ramov socialnega varstva

Soci ah o v ar shto i nv alidov

DruŽinski oomočnik

Drugi transĺeri posameznikom

sooĺa/no VarsÍyo sŕarih

sÔciálno Varstvo staľih - domska oskrba

Drugr transferi posameznikom

Pomoč na domu

Drugi transÍeri posameznikom

SoÍinanciranie humanitarnih deiavnosti

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

SoÍinanciranie kosil za starelše občane

Pisarniški in splošni material in storitve

TekoČi transÍeri V javne zavode

70.000,00 70.000,00 59.721,39

28.300,00 z-oJlaJq 25.6e0,01

28.300,00 28.300,00 25.690,01

19.'104,85 19.104,85 3.182,55

19.104,85 19.104,85 3.182,55

400,00 80,21 0,00

100.00 50,00 0,00

100,00 50,00 0,00

300,00 30,21 9J!.
300,00 30,21 0,00

187.200,00 193.557,13 ',193.273,69

187.200,00 193.557,13 193.273,69

160.200,00 ĺ62.957'13 162.694'52

160.200,00 162.957,13 162.694,52

27.000.00 30. 00,00 30.579,17

20.100,00 19.584,17 19.574,21

5.000,00 9.215,83 3.215,83

1 .900,00 1 .800,00 1 .789,13

284.600,00 284.600,00 284.262,98

8.300,00 9.020,00 9.020,00

8,300,00 9.020,00 9.020,00

8.000,00 9.020,00 9.020,00

8.000,00 9.020,00 9.020,00

300,00 0.00 9J9.
300,00 0,00 0,00

276.300,00 27s.580,00 275.242,98

10.300,00 10.222,16 10.222,16

10.300,00 10.222,16 10.222,16

10.300,00 10.222,16 10.222,16

240.500,00 244.103,20 244.280,00

170.000,00 177.106,81 177.283,61

170.000,00 177.106,81 117.283,61

33.000,00 32'240,Ę 32.240'40

33.000,00 32.240,40 32.240,40

s.000 00 8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00

29.500,00 26.755,99 26.755,99

8.000,00 5.924,99 5.924,99

21.500,00 20.831,00 20.831,00

85,32

90,78

90,78

16,66

16,66

0,00

0,00

0,00

gJg.

0,00

103,2Ą

103,24

101,56

101 ,56

'ĺ '13 
'26

s7,38

184,32

94,16

99,88
108,67

108,67

112,75

112,75

0,00

0,00

99,62
99,24

s9.24

99,24

101,57

104,28

104,28

97,70

97,70

100,00

'100,00

90,70

74,06

96,89

99,88
100,00

100,00

100,00

100,07

1 00,1 0

1 00,1 0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

85,32

90,78

90,78

16,66

16,66

0,00

0,00

0,00

9.q!.
0,00

99,85

99,85

99,84

99,84

oo 01

rcrs
100,00

99,40

99,88
'100,00

100,00

100,00

100,00

41 19

101104

41 19

101108

4120

101 1 14

4020

41 33
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PU\ i]PP\ GPR\ PPR\ PP\
K4\

4OOO OBCINSKA UPRAVA

(1)

Naziv

(2\

Saci alno vaľstvo materialno ogroženih

obćinske enkatne denaľne pomoći

Pisamiškj in splošni mateĺial in stoĺitve

Transĺeri za zagotavljanje socialne varnosti

SubVencionĺranie naiemnin

Drugi transfeľi posameznikom

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Seľvisiranje javnega dolga

obve'znosti iz naslova'Íinanciranja izvĺševanja proracuna - clomače zadolževanje

odplacila obfesĺi

Drugi operativni odhodki

Plačila obľesti od kredltov - poslovnim bankam

Plačila obresti od kreditov' dľugim finančnim institucijam

0dplačilo dolqa

odp|ačila kreditov poslovnim bankam

0dplačila kľeditov drugim finančnim institucijam

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Posebna pľoľaČunska rezerva in programi pomoči V primeĺih nesľeč
Rezelva občine

Rezerve proĺačuna

Proĺaĺ1unska ĺezerva

S plošna proĺačunska reZerVacija

Sp loš n a pr or ač unska rezerv acij a

Splošna pĺoračunska rezervacĺia

Splošna proračunska rezervacija

V EUR

20049004

101 10 1

4020

4112

'101116

25 500,00

17.000,00

1.000,00

1 6.000,00

8.500,00

8.500,00

5E.000,00
58.000,00

58.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

7.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

?.q00,00

2.000,00

21.254,64

12.509,70

1.000,00

11 .509,70

8.744,94

8.744,94

58.000,00
58.000,00

58.000,00

í8.000'00

1.730,87

8.230,28

8.038,85

40.000,00

19.683,96

20.31 6,04

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

!E
0,00

20.740,82

11.778,08

'1.000,00

10.778,08

8.9 2,74

8.962,74

48.444,99
48.444,99

48.444,99

'11.531,45

1.730,87

6.961,14

2.839,44

36.913,54

1 9.683,96

17.229,58

5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

gJg
0,00

81,34

69,28

'100,00

67,36

105,44

105,44

83,53
83,53

83,53

64,06

97,58

94,15

100,00

93,64

1A2,49

102,45

83,53
83,53

83,53

64,06

100,00

84,58

35,32

92,28

'100,00

84,81

100,00
100,00

100,00

100,00

'ĺ00,00

41 19

1,I

2201

22019001

200000

4029

403'l

4032

200001

5501

5502

zii
2302

23029001

14r12
4091

2303

23039001

101 1 13

4090

38,67

92,28

49,21

71,43
100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.545.74ĺ'43 8.545.741,43 5.500.933,50 64,37 64,37

lndeks 5:4

(7)

lndeks 5:3

(6)

Realizacija
proračuna 2018

(5)

Veljavni
proračun 2018

(4)

proračuna 2018
Rebalans

(3)

Stran 15
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1

Zaključni raČun prorač lna obcine Vodice za leto 2o18

i cl1 JAVNA UPRAVA

fiskalnih ter
izvršilnih zakonodajnih organov, ter dejavnosti

Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov
Dejavnost! s področja finančnih in Íiskalnih zadev
Splošne zadeve
Druge splošne zadeve in storitve
Dĺuge dejavnosti javne upľave
Druge dejavnosti javne uprave
Servisiranje javnega dolga

lr
0t1
0"t11
Ű112
013
CJ133

0.t6
'cr16o

017

031
031 0
0s2

Otl'l
4411
0Ą2
0421
0Ą22
04.5

0451
046
04.60
047
0473
049
0490

522.062,00
515.812,00

6.250,00
208.500,00
208.500,00
71.650,25
71.650,25
58,000,00
58.000 00

2.000,00

5.000,00
5.000,00

80.000,00

59.243,05
59.243,05

295.150,00
288.000,00

7.150,00
545.195'4ĺ
545.195,41
22.000,00
22.000,00
12'.176,43
12.176,43
39.54'ĺ,60

8.300,00
8.300,00

3.444.577,24
3.044.577,24

522.062,00
515.812,00

6.250,00
209.868,09
209.868,09
71.587,01
71.587,0',1
58.000,00

5.803,87
5.803,87

80.000,00

59.243,05
59.243,05

295.150,00
288.000,00

7.150,00
542.091,59
542.09't,59
22.5ffi,74
22.506,74
12.176,43
12.176,43
43.316,01

7.430,28
7.430,28

3.045.397,20
3.045.397,20

427.712,74
423.O34,26

4.678,48
182.223,77
182.223,77
69.903,82
69.903,82
48.44r'.,99

5.803,87
5.803,87

80.435,99

8'1,93
82,01
74,86
86,83
86,83
97,65
97,65
83,53

100,00
100,00
100,54

81,93
82,O1
74,86
87,40
87,40
97,56
97,56
83,53Ů171

OBRAMBA
Civĺlna zaŠčita
Cĺvilna zaščita

03 JAVNI RED IN VARNOST

2.000,00 2.000,00 100,00 100,00
2,000 00 2. 00

0

Policija
Policija
ProtĺpoŽarna Varnost
P varnost

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Dejavnosti s področja spłošnih
Dejavnosti s področja splošnih
Kmetijstvo, gozdaľstvo, rĺbiŠtvo in lov
Kmetĺjstvo
Gozdarstvo
Promet
Cestni promet
Komunĺkacije
Komunikacije
Druge gospodarske dejavnosti
Turizem
Druge dejavnosti s podrocja gospodaľskih zadev

c zadev
VARSTVO OKOLJA

05 I Zbiranje in ravnanje z odpadki
05 l0 Zbiranje in ravnanje z odpadki
052 Ravnanje z odpadno vodo

gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom
gospodarskih in trgovinskih zadev

97,49
97,49
6,72
5,15

69,78
80,36
80,36

102,30
102,30

8,24
8,24

109,',t2

116,08
116,08
100,54
1

12

u,a4
81,04
35,79
35,79

97,49
97,49
6,72
5,15

69,78
80,82
80,82

100,00
'100,00

8,24
8,24

99,61

1

57.757,00
57.757,0A
í9.829'52
14.840,11
4"989,41

438.120,31
438.120,31
22.5ffi,74
22.5ffi,74

1.003,60
1.003,60

43.148,09
43.31 01 43. 99

6.726,35
6.726,35

1.089.536,66
1.089.536,66

90,53
90,53
35,78
35,78

100,00

100,51

76

35,96

100,00

10't.46

35,96

32

2.000.00

86.239.E6

1.099.220.77

í086í.5ĺ 7

2.000.00

85.803,E7

3.056.377,24

860.21

2.000.00

85.000.00

3.056.377,24

0520 Ravnanje z odpadno vodo

$tran 28 od 189



C
Zakljuěni račun proraluna obcine Vodice za leto 2018

3.500,00 3.549,76 ?.s57,76
2.957 76

83,3284,51
84,51 83 ,no53 ZmanjševanjeonesnaŽevanja

0530 Zm an1Śevan1e

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

062 Dejavnosti na področju

0620 Dejavnosti na področju

063 Oskrba z vodo
0630 Oskrba z vodo

064 Cestnarazsvetliava

prostorskega načrtovanja in ľazvoja
prostorskega načrtovanja ĺn razvoja

1

189.358,60
189.358,60
"ĺ96.692'00

196.692,00
80.700,00

76

193.096,66
193.096,66
186.257,94
186.257,94
83.803,82

53.103,1 1

53.103,11
144.299,41
144.299,41
82.188,81

28,oĄ
28,O4
73,36
73,36

101,84

27,50
27,54
77,47
77,47
98,07

279.591463'í466.

0640 Cestna ľ

ZDRAVSTVO
lzvenbo l niŠnične zdravstvene storitve

sne zdľavstvene storitve

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH

iORGANIZACIJ. DRuŠTEv lN DRUGIH INS
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072
0721
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80

22.000,00
22
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38.000,00

124.000,00
124.000,00

4.000,00
Ą

2"437.294,85
2.297.790,00

139.504,85
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36.903,12
36.903,12

125.074,85
125.074,85

4.A22,03
4.422

2"430.537,72
2.291.752,66

139.185,06
193.557"ĺ3

35.452,93
35.452,93

119.924,57
119.924,57

4.000,23
4"000

2.058.871,02
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83 803 82 82.188 101 98 07
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22.306 13 22.445 54 102 100

96,01

oaĺ 
_ 

oe1ávnosti na področju športa in rekreacije

0810 Deiavnosti na podľočju športa in rekreacije

082 Kulturnedejavnosti

96,07
96,07
95,88
95,88
99,46
99 46

0820 Kulturne dejavnosti

084 DejavnostineproÍltnihorganizacij , društev" zdľuŽenj in drugih institucij

0840 tnih druŠtev in

09 VANJE
0s1 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraŽevanje

0911 Predšolska vzgo1a

1 0912 Osnovnošolsko izobraŽevanje

l oso Podporne storitve pri izobraŽevanju

84,69
85.08
78,40
99,85

96'0ĺĺ59.377'73166.000.00í66.000'00

85,8185,81712.252.

0960 Potl storitve

oseb

1070 Prebivalstva
109 Druge dejavnosti na podroČjusocialne varnosti

1p*Q0._p19ge na socialne varnosti

104 Varstvo otrok in druŽine

1040 Varstvo otrok in druŽine
Zagotavljanje so"luln" uurnosti socialno ogroŽenih in socialno izkliučenih kategorij

107 

':'ľJľÍ"'',fi- 

socialne varnosti socialno ogroŽenih in socialno izkljucenĺh kategorij

,| 13

Ň.222,16
10.22'2,16
9.020,00
9.020,00

265.357,84
5"000,00

103 99 85
187

10.300,00
't0.300,00

8.300,00
8.300,00

266.000,00

266.000,00
5.000,00
5

265"357,84 265.020,82 99'63

10.222,16
10.222,16
9.020,00
9.020,00

265.020,82
5.000,00
5 000

99,24
99,?4

108,67
108,67

99,63
100,00
100.00

100,00;
loo,oo 

l

99,87 i

100,00
100,00

99,87
'100,00

100 00
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lll. Naěrt razvojnih progľam ov 2a18-2o21

Realizacĺja Načrta razvojnih programov 20í8
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Zaključni ĺačun pĺoračuna občine Vodĺce za leto 2018

VSEBINA

Zaključni račun proraěuna je ak!'9b9i!9, V katerem so pÍikazani predvĺdeni in realĺzirani prihodki in drugi

Ir"läärit"i oonóorĺ in drugi izdatkiobčine za preteklo leto'

ZakljuČniraĆun proraiuna obČine Vodĺce za leto 2018 je pĺipravl;en v skladu s tretjim odstavkom 98' Členom

Zakonao javnih financah (Ura-dn1 lrst ns, li, 
'illll 

-' uŕadno pr"cisc"no besediĺo, 14t13 - popĺ'' 101/13'

55/15 - ZFisP, geĺĺs-] żipnšróĺz in ĺ3iłi ter Navodilom o.pripravi zaktjuČnega raluna drŹavnega tn

obČinskega proracuná ter metodologije z9. pňi,'*" o9p9ll9 

'^{'ezenĺr' 

cĺljín in_rézultatih neposrednih in

posrednih uporabni*olň;ňi13lÚřáánĺlisi ris, gt' ĺzloĺ' 10106' 8/07 in 10212010)'

TakopripripraviproračunakotzaključnegaralunaproraěunaoblineVodicezaleto2018jeupoŠtevana
metodologĺja, preopisána s Pravilnikôm o 

"notnáń 
r,öntnem nał'tu-i" proračun' proraěunske upoĺabnike in

druge osebe javnega prava (Uradnl list Rs, ś]' łläloó, áglĺo, ĺoąňo' iaml, g7i12' 108/13' 94114' 100/15'

84/16,75t17 ia 82/18)'

ZaključniľaěunproĺaiunaobčineVodicezaleto20í8jeaktobtineVodice,vkateremsoprikazani
predvidenĺ ĺn realĺzirňi óiňoáLĺlń orugi pre1e;ki;;; 

"dh"eŕĺ 
in drugi izdatki oběine za leto 2018'

ZakIiučni raěun proračuna sestavljajo:
l Splośnidel'
ll. Posebnidel,
lll. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov'

lV' obrazloŽĺtev podatkov iz bilance stanja'

- V' Upravljanje liŕvidnostnega sistema enotnega zakladniŠkega računa'

_ Vl. lz1ava ooceni-nótianlegä nadzora javnih financ v obcini Vodice

Splošnide|zaključnegaračunaproraěunasestavljajonaslednjiizkazi:
A. biłanca prihodkov in odhodkov'

- B. raěun finančnih terjatev in naloŽb'

- c. račun financiranja'

obrazloŽitve sptošnega dela zajemaio:

- opredelitev marroäronomskiň izhodišč na osnovi katerih je bił pripravljen proračun za leto 2018'

_ porocilo o reallzaclji prejemkov in izdatkov pĺoraluna, pro'r"eünśr"m prcsezku oziroma pĺimanjkljaju in

zadolŽevanju proráeuná z obrazlozi"wi;;' "pńńđń.ł11"ä.i"panj' med sprejetimi in realiziran|mi

pĺe1emki in izoaiň, p:ĺesázřo* oziroma primanjkljajem ter zadolŽevanjem'

- poroČilo o sprejetin ukrepih ," ur"unotui"ni" ŕ*áeul1 il njihovi reaĺizaciji v.skladu z 40' členom ZJF'

- obrazloŻitev sprememb neposrednih ;p";aĹ;ikov med letom v skladu z 47 ' členomZJF '

- porotilo o spľeňemoan ňeo sprejetim in veljavnim proracunom glede na sprejete oběinske odloke v

skladu s 47. členom ZJF'
poročilo o porabi sredstev pĺoraěunske rezerve' 

^-|i^

- ióroeio o porabisredstev sptoŠne proraČunske rezervacl]e'

Posebni del zakljuénega raěuna proraěuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih

proračunskih uporabnikov'

obraz|ożitve posebnega dela proračuna sestavljaio:
_ poroěilo n"po=r"Jnäga upoiabnika-proračuna o doseŽenih ciljih in rezultatih,

- poročĺlo o |"""li'-"liiiňn"nin"g" nač*a neposrednega uporabnika proračuna,

- poslovno poĺoČilo

ZaključniracunpľoračunaoběineVodicezaleto2018vsebujetudiporocilooizvedbiletneganačrta
razvojnih programov neposrednih uporabnilä-v pior"eun. poroeilo se ňadaljuje z abrazlożltvami bilance

stanja ter poĺoČilom o realizaciji letnega prö;",'ĺ; ôräoł" ooeinJegá stuarnegä in finaninega premoŽenja

v letu 2018

ZakljuČnĺ račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaŠa na izva1an1e načrta razvojnih programov, poroČilo o

izvedbi letnega nacrta oziroma planarazvojnĺh programou n"posr"dnih proračunsklh uporabnikov'
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V doclatnih obr'azloŹĺt'ĺah zakijučnega ĺaěuna proratuna je vključena obĺazloŽitev podatkov iz biiance stanja,poročilo o uprav{anju likvĺdnostnegä sistema enotnega iatla'dniškega ľačuna ter izjava o oceni notranjeganadzora javnih financ občini Vodicá.

Veljavna ekonornska kĺasĺfikacija javnofinanČnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za izkazovanjejavnofinanČnih računov uporablja Mádnaľodni denarnĺ sklaä.

Y:9:lję.pę.'lovnih knjig,.sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proratunskih uporabnikov v
9P9i!i Yg{." poteka skĺadno z Zákonom o áčuňc,vodstvu (Úradni lĺst RS, Št' 23199, 3o/o2- ZJF-C in
1 14l06_zuEi ĺn pripadajočimi podzakonskimĺ aktĺ.

Pravilnik o poroČanju,.9bčľ.o realiziranľ ĘlĘqkľ_.in'drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkihobÖínskjh proračunov (Uradni list RS, št. 56ib7 in 6{0s) ođoeä nJciń in rok za poioĺ"ńjá občin o rea|iziranihprihodkih in drugih pĘemkih ter odhodkih in drugih Loatrirr obeĺnskin proraóunou níini"tr"vu za finance.občine posredujejo podatke o. realiziranih prihoo-kih ln ciiugiň-;iepmriľr ter oohooŔiń in drugih izdatkihposebnega dela proračuna s spletno aplikacijo za poročan1e olein.

Vsi zneski so prikazani v evrih. Zaradi zaokroževanja na vrednost v evrih brez centov obstaja verjetnost, dase vsi seŠtevki ne ujemajo oziľoma prihaja do maniśin oostopanj.

Zaključni račun pĺoracuna občĺne Vodice za leio 2018
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Zaključni ĺaČun proĺačuna občine Vodice za leto 2018

l. sPLoŠNl DEL

1, oBRAzLoŽlĺev sPLoŠNEGA
oBclNE voDlcE zA LETo 20í8

DELA ZAKLJUCNEGA RACUNA PRORACUNA

1.1 opredelitev makroekonomskih izhodišč
Postopke za pripravo in sprejem proračunov lokalnih skupnosti predpisuje sistemska zakonodaja' Skladno z

določili Zakona o 1avnin-iin"n."ń so bila po.ióáou.n" temeljna ekonomska izhodiŠča in pĺedposiavke za

prĺpravo proraČuna, in srcei osnovni makróekonomski okviri razvo1a Slovenije, ki stuŽijo kot podlaga za

prJ.ř"ňl" l"vnofinančnih prihodkov in odhodkov za leto 2018'

občine smo od Ministrstva za finance prejele ProraÖunski priroÖnik za pripravo proracunov občin' ki naj bi

"ňőäJel 
Jóenoten pristop vseh občin prisestavisvojih proracunov.

Prav tako smo S prirocnikom pĺejele makroekonomska izhodiŠča, ki sluŽijo za pripravo'oběinskih proračunov

in temeljijo na jesenski napovedi gorpoJ"i.Řin gioan; Urada za makroekonomske analize in ľazvoj

(september 2018).

LJUaL']ĄNA. sEPÍEi|BÉŔ a'1 3

GLoaALNlilAl(RoE'(of{o*iKlolÜlRlRAzr'(},AsLol'Elll.E'
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Priprava proraČuna občine Vodice za leto 2018 je temeljila na restriktivnem pristopu prĺ načrtovan1u

odhodkovobčineVodiceterzaposlovanjuskladnozveljavnimipredpisi

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

maksimalni moŽni uporabi aktivnosti/uk;;ń;;;racionatizacío.'ý ńaiveei''móŽni_*eri so bili racionalizirani

tud| lzdatki za druge izvajalce javnlh .iuiň ĺl"uni ávodi ja'/ňo pooiälieĺ, ri"se financirajo iz proračunskih

virov glede na nu1nĘo1;b;; létu zoĺa upoš"tevajoČ zniżanje materialnlh stroŠkov

1'2Poročiloorealizacijiprejemkovinizdatkovproračuna,pľoraěunskempresežkuoziromaprimanjkljaju
z obrazloŻitviio pomembnejših "o]iäi'äi' 

*áo "präi"ĺňi 
in reaiiziranimi pre|emki in izdatki'

pr"."zło' o'iroń" pľimanjkijajem ter zadolŽevanjem

V tabelaricnem aelu .äxt1uenógá iaeuna so v skiadu z Navodilom prikazani-

- sprejeti proračun - rebaians za ieto 2018'
_ veljavni proračun zaleloZQ18'

realizacl1a proraČuna v letu 2018,
_indeksmedrealizlľaniminspre1etimproracunom-rebalanszaleto2018
- indeks rned realiziranrľn in veljavnim proralunarfl za leto 2018
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Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2018

ľoľačuna občine Vodice za leto 2018 se odraža V zneskih v EUR:

Realizacija 2018

4.377.422
t. s Ku P AJ P R! H o D Kl (70+7ĺ+72+73+74+78,

oPĺs

il,
5.464.020

ilL PRoRAČuNgKl PRESEŽEK (PRIMANJKLJA.J} (l. . 1l.)

sKuPAJ oD H oD Kl (40+4íł,{2+43}

-1.086.s98

V
0

VI
0

v[.

DANA PosoJlLA lN PoVEčAÍ{'E KAPlTÄLsKlH DELEŽEV l/p}a+í'/,1}

PREJETA tílNus DANA PosoJlLA lN SPREľEilBE KÁPlTALsKlH DELEŽEV (lv. - v.}

ZABoIźEVANJE (5oo} {.2{2.638

vnt.

lx" PoVEČANJE 1zulĺĺ.lŚeľ.le} sREDsTÉv ÍilA RAČUNlH {lll.+vl.+x.) = (|.+lv"+vll.) - {ll.+y.ay1|,.,

oDPLAčLA DoLGA (55o}

89.127

x. NETo zAooLŽEvANJE {vĺl' - Vlll.) 1.175"724

xt. ľ{ETo FlilAľclRANJE {vĺ.+x'-lx.} {.086.598
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Zakljuěni raěun pĺoraěuna obćine Vodice za leto 2018

STANJE zADoLŽENosTl

obČĺna se lahko zadolŽuje V skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega

pľoÍačuna, 1avni gospóaaŕski zavodi in launa-Joäiätja se IanŔo zaoälzujelo ľ Ęd-1ja]:.e^oĺoštva 
samo' ěe je z

zakonom, kĺ ureja financiranje občin to oovĹrienä-in poo pogoji, rilń bóoei ooei_nšxi svet' Pravne osebe' v

katerih ima občina odločujoČ vpliv na uor."řjIi", ;;"i;ň.ä 'äärJ"j"io 
i. izdajajo poroŠtva pod pogoji, kijih

doloČi občinskisvet.

obsegskupnezadolżltveindanihporoŠtevosebjavnegasektorjasevdoloěenemletudoločizodlokom,s
katerĺm se spĺejme občĺnski proĺaey1_sĘň"7ĺ6 o élénom zaŔäňa o financiranju obÖin (Uradni list RS' Št.

123/06' 57lo8, 36/11, iłJš'_ ŹÚujeo' 7iii7 in žąna ' popr ) sé v najveěji ?9::9_ľoŽnega 
zadolŽevan'1a

občine vśteva zadolŽevanje za izvrŠe-vanje oocinsĺ<ąa pĺoĺaČuná, 
'".áń 

zaäolŹevánje iz drugega odstavka

10.a Člena tega zakona, úcinxi zadolżevanj;"; r;;;ř;-9oi9'11.l"""' i oolgo* občinskega proracuna' dana

poroŠtva posĺednĺm lroraČunskim uporJonikom občinskega 
'proraČuná rn javnim podjetjem' katerln

ustanovĺteljica 1e ooeina, in finanČni n"l"ř-,i''tá' orágôuni rřeoifi náposreonln proračunskih uporabnikov

občinskega proračuna.

občĺna se V tekoČem proračunskem letu lahko zadolŽi, če odplači|o obveznosti iz naslova posojil (glavnice in

obresti), finaněnih najemov in blagovnih x,Jit* łoorokov) t", ńĹt"n'Lrli! :bľ'Ľ?.'ti iz 
naslova izdanih

poĺoŠtev za izpolniiev 
-obveznolti po=iä-Jnĺĺ- iroraeunlrih uporabnikov in javnih podjetij, katerih

ustanoviteljica je občina, V posameznem leiu ooäraciĺa ne.p'"="?á Ť,l??.l'_ľńih. 
prihodkov iz bilance

prihodkov in odhodkov'obČinskeg" pror"ä"uä"-"'1"i"-n1"9'letom zadolŽevanja, zmanjŠanih za prejete

donacije, transferne pĺihodke_ iz..or1av19đá proračuna' za inuástici1e in prejáta sredstva iz proračuna

Evropśre unije ter pńhodke reŽijskih obratov'

V rebalansu proračuna občine Vodice za leto 2018 je bilo predvideno domače zadolŽevanje v viŠini

i ził áso.3a::aj::tT:'.#ä}Eifiunane 
odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja

poue.-zovaĺnega kanala C0 v M'oL'
_ oskrba s pĺtnä vodo na obmoÖju zgornje 9"u," 

_ 
]-?|l?!'

- úň"" sLrätt"-suit" - dograditev (kuhinja in dva oddelka).

ZadolŽevanje je bilo realizirano v viŠini 1.212.ô38EUR in sicer za zaoot9yllgv.lastnjh sredstev za investicijo

Vrtec Škratka Svita - dograditev (kuhinja ń;;;ä;áł<a)v višiniabg-1-8r Eun (kĺeditna pogodba sklenjena z

banko slD d.d., Ljubl,ana) ter za investłc[á-ľ-aogralÁia'sistema odvajanja ko-munalne odpadne vode v

obČinah Medvode in Ýodice ter izgradnja pl""io"är""gä xun"lu ôo u nloť v višini 744'455 EUR (kreditna

ňôóoooa sklenjena z banko slD d'd'' Ljubljana)

občina na dan g1.12.2018izkazujeskupno stanle-zadolŽenostiv viŠini 1.713.57Ż EUR in sicer kot kredit za

zaootovitev lastnih sredstev pri pro,eftlh Energätsra sanacija oś Vooic" {kredllje bił najet v letu 2014)'

vrřec Škratka Svita _ dograditev (kuhinja In Jväoooelka) (kiedřňaiet v etů zoĺz}ter Nadgradnja sistema

odvajanja komunalne od|adne vode v ooeinaĺ ľvledvode in vođlce tér izgradnja povezovalnega kanala c0 v

MoL(kředit najet v letu 2018)'

Drugih zadolżitev občina Vodice nima'

obcina Vodiee nima izdanih nobenih poľoštev'

Posredni proraČunski uporabniki in javno podjetje, katerih ustanoviteljica je občina ne izkazujejo nobene

zadolŽenosti.
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€
Zakĺjučni ĺačun proĺačuna občine Vodice za leto 2018

BlLANCA PRlHoDKoV lN oDHÔnK.'}\/

KONTO oPrs

Rebalans
pĺoľačuna
2018 [2]

v EUR v EUR

Veljavni

2018 t3l

v EUR

Reaiizacija
proračuna
2018 [1]

v o/o

lndeks
1:2|Ą

lndeks
1:3 [5]

v '/,

4.377.122 636.961.817

4.040.216 3.785.820

53

94

3.206.254 3.í97'198

9il

100

't00

s7

2.6.ĺ4'ĺ94

481.960

80.í00

2.643"065

465.482

86.30ĺ

0 2.350

't08

2.ô44'194

481.960

80.100

3.206.254

0

833.962 71

't00

í08

n

100

97

209.190

833.982

247.191

588.62{

99 99

6.265 89 89

209.190

7.000

84.000 105 105

21"656

88.025

79 79

7.000

27.soo

506.272

84.000

27.500

506.272 265.í84 52 52

12't.007 121$A7 99.í61 82 82

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

l. S KUPAJ PRIHODKt (70+71+ZZ+?3+74+TA!

7OO OAVKI NA DOHODEK IN DOBITEK

704 ooMAČl ĐAVK| NA Bl-AGo iN sToRlTVE

71 ł{EDAVČNI PRlHoDKl {?10+?11+712+713+71{)

PRIHOBK' OD PRODA.JE BLAGA IN STORITEV

PRIHOBKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

TEKoČl PRlHoDKl (7o+7í)

DAVČN| PRlHoDKl (700+703+704+706)

TAKSE lN PRłsToJBĺilE
GLoBE ĺN DRUGE DENARNE KAzNl

7g

ooBrcKU tN OD

703 DAVKI NA PREMożENJE

710
_ - * 

UmĹtÉÁNA
A

6.961.817

4'040.2í6

711

720

7',tz

72

713

714 DRUGl NEDAVČľl pniHooxl

KAPlTALsKl PRlHoÍrKl |72O+l21 +7 22,1

706 DRUGI DAVKI

0 0 0

0 0 0
721 PRlHoDKl oD PRoDAJEzÁLoG

722 PRIHODKI OD PRoDAJE zEmLJĺŚc lN
llE^ootńaatE ąrą l|R7 ,lrn in7

0

2.800.593

877.261

1.923"333 368"106

0 o

0

744

73 PREJETE Dol{AclJE (730+?3í)

730 PREJETE Dot{AcĺJE lz DoMAčlH VlRoV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74 TRANSFERNĺ PRlHoDKl {740+741,
PRIHODKI IH

tNs

741

78

PREJETA SREDSTVA IZ

PREJETA sREDswA lz EvRoPsKE UNUÉ (786+787)

sREĐsTEv PRoRAčUNA EvRoPsKE UNIJE
UNÁ lz

PREJET tz
EVROPSKE

OD

ll' sKUPAJ oDHoDKl (40+4í+42+43}

TEKoČl oBHoDKl (lĺ{)o+4o1 +4o2+4o3+4o9)

PLAČE lN DRUGĺ lzDATKl zAPosLENlt$
401 PRISPEVKIDELODAJALCEVZASOCIALNOVARNOST

492 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PLAClLA DoMAČlH oBREsTl

REZERVE

TEKoČ' TRANSFER| (410+łĺ1+412*41,,

SUBVENCIJE

TRANSFERl PosAMEZN|KoM łN GosPo;iľ.lsĺvo*
TRANSFERI NEPROFiTNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM

0

8.505.741 8.505.741 5.464.020

1.478.335 ĺ '514'150 1.088.399

0

A

786

747

0

.10

400

58.363 58.386 50.6.t8

999.323 1.038.445 689.576

375"149 375.549 31 2.904 83

87

69

54

83

87

áe
403

409
18.000

u7.500

1"695.424

73.838

945.500

124.1A0

16.269

25.500

1.722.058

9.801

25.500

1.688.224

60

41

410

41 !

7s.055

935.406

64"800

924.320

123.633

93

í00

88

98

100

100

98

0 200

2000

0

0

0 0

l8

124.135

492.42 18

14ót l .2á1

4 orż aźą

2.800.593

14

í9 19

64

74

64

72

41Ż

Sĺĺaĺt 4i] od l69

1 24.439

86

99

oo



€
zakl|urni ĺaěun proíaČuna občine Vodice za leto 2018

/ĺí 3 DRUG| TEKoČl DoMAČl TRANSFERI s51.985 587.1 58 575.472 104 98

000
TEKoä TRANSFERI v TuJlNo414 5í502.641.7075.221.2335.283.682
|NVESTICIJSKI OOHOOKI {420}Ą2 5í502.641.7075.221.2335.283.682

420
SREOSTEVoSNOVNIHIN GRADNJAľ{AKUP 969545.69048.30048.300

lNvEsTlclJsKl TRANSFÉRI43 (431ł432}
ĺ00í0020.00020.00020.000

43í
FIZ.OSEBAMmPRAVITIMTRANSFERIrNVEST|clJsKl 919í25.69028.30028.300

432
7070.í.086.598_t.5,ł3.925-r.643.925lt.)(r.(PRIiIAIIJKLJAJ)PREsEŽEKPRoRAčuNsKllt l.
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€
Zaključnĺ ÍaČun pÍoračUna občine Vodĺce za leto 2018

]ĺ oDHoDKl

qq{eél9rrl9$g$a
Skladĺlo z ekonomsko klasĺfikacijc so odhodki loČeni po vrstah na tekoče gdhodke, łekoce transíeľe ter naĺnvestĺcjjske odhodke .in investióijske transfere. Evidentĺranje in izkazovanje javnofinanČnih prihodkov inodhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu ia |roracun, proľaČunske uporabnike in drugeosebe javnega prava.

V nadaljevanju podane obrazloŽitve oziroma pĺimeľjave se nanaŠajo na sprejetĺ proračun (reba|ansproracuna) 2018.

V letu 2018 so bili skupni odhodkj realizĺrani v višini 64 % naěrtovanih odhodkov. Realizacija je niŽja odnačrtovane, ker so se nacrtovane investicije skladno " pffii*i terminskimi ln }ńanenĺmi płani terpodpĺsanimi pogodbamipĺĺčele izvajati v drugem kvartalu tetá zoia ali pa se je izvedba investicij premaknilaoz' zamakni|a v leto 20'tg' Razlog.1e tuoi zamlk pridobitve netoviaňiľ'' 
'r"o.i* 

tetiamlr paČil v leto 2019.

TabeĺariĆni prikaz deleŽa posamezne vľste odhodkov glede na celotne realizirane odhodke v letu 20.t8 na

(8.505.74í EUR} 5.464.o2o EuR

'|. 
sKUPĄJ ooHoDKl {40+41+42+.R}

40 re59-Č199n9oxl {400+40í +402+403+409)

400 PLAČE lN DRUG| ĺzDATKl zAPosLENĺÍvl
401 PRISPEVKIDELODAJALCEVZASOCIALNO VARNOST
442 ZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403 prĺčtt-l ootlłčlg oBREsTl
.ĺ09

4'l

REZERVE

TEKočt TRANSFERi |41Q+41,l +41 2+41 3,)

27.50(l 2i Ęnn ?Ę lôa

í'695.424
110 SUBVENCIJE

73.838
411 TRANSFER| PosAłlEzNiKoM iN GosPoĐlNJsTVoM 945.500
412 TRANSFERI xÉPRoFlTĺ.llM oRGAÍllzAclJÁM ĺN UsTANovAM í24'100

'*13 oRuol ĺeroČĺ ootuĺČl TRAa{sFERl 551.98s
4't4 ĺExoČl TRANsFERI V TUJlNo
42 lNVEsTtclJsKl oDHooKĺ (42o) 5.283.682
42Đ NAKUP lN GRADr.łJA osNoVNlH SREDSTEV 5.283.682
43 lNvEsTlclJsKlTRÁNSFER| {431+432, 48.300

431 lNVEsTlclJsKl TRANSFERĺ PR.AVNIM ltl Flz.osEBAÍľl 20.000 20.000
432 lNVEsTlclJsKl TRANSFERl pRonĺČuľsrlm uPoRABNlKoM 28.300 28.300 25"690

ôa

1.688.221 í00

88

98

144

2.841.7A7 50

2.641.7A7 50

45.690 95

20.000 r00

9{

54

100

575"172

ó

't00

9ĺ

KONTO oPrs

v EUR

Rebalans
proračuna
2018 Ĺ2]'

Veljavni
proĺačun
201S [3]

v EUR

Realizacła
proĺačuna
2018 [1]

v EUR v a/o

lndeks
1:2l4l

v e/o

lndeks
1:3 [5]

5.484.020 648.505.741

1.478.335 1.088.399 72

8.505.741

375.549

í.51.ĺ.150

312.904

84

74

83 83

8758.385

1.038.44s

50.6r8

689.576

87

69

375.149

58.363

ĺ8'000

999.323

r6.259 9.80't

66

60

1.722.058

64.800

98

8675"055

935.406 924.320

123"633ĺ24.439

587.158

5.221.233

0

5"221.233

48.300

_-19
__ :8

5í

51

95

sĺran 42 oo 'ls9



€
Zakljulnĺ račun pĺoĺačuna obČine Vodice za leto 2018

Grafični prikaz deleža posamezne vrste odhodka v letu 2018

L%

I

i
!

I

i

I
I

I

.

I

---l

I) . TEKoČl oDHoDKl
(400+401+402+403+409 )

. TEKoČl TRANsFERl

{410+411+412+413)

tNVESTICUSKI ODHODKI (420)

. INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

(1.478.335 EUR) í '088.399 EUR
40 ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v viŠĺni 1.o88.399 EUR, kar jeza26 o/o manj kot naČrtovano' zmanjšanje

tekočĺh odhodkov je posledica nizjirl oonojřJv-ňň pláeár. in ärug]ŕĹoátriń iapostenim ter prĺ materialnih

stroŠkih občine

Realizacija tekočih odhodkov glede na plan v letu 20t'8

É
=u

1.000.000
900,000
800.000
700.000
600,000
s00.000
400.000
300.000
200.000
100.000

o
I
puče lľ

DRUGI
IZDATKI

ZAPOSLENIM
-

PRISPEVKI
DELODfuALCE

VZA
soclALNO

IZDATKI ZA
BlÁGo lN
STORITVE

.+
puČlrł 

:

ooĺvtqČlľ
OBRESTI i

I

i

i
18 0!0 _l
9.801

REZERVE

Ż7 'soa

25.500

.-

, l Rebalans proračuna 2018

. Realizaclja proračuna 2018 ,

58.353 999.323

50.6L8 689.576
375.L49

- 1ĺz.goą

(375.í49 EUR) 312.904 EUR
400 Plaěe in drugi izdatkizaposlenim
obrazloŽitev konta

Na tem kontu se sredstva namenjajo za osnovne plače' dodatekza delovno dobo in za stalnost teĺ dĺugĺ

dodatki, regres za letni dopust' povraČilo .täšŕ;; p'"r'án" m"o ä"roň' povraČilo stroškov prevoza na delo

in z dela, sľedstva ." Ä"o'řňó oälo ln sľedstva za jubilejne nagrade'

lzdatkĺ na tem kontu so bili realizirani v vĺśini 312.ga4 EUR, kar le za 17o/o niŹje od načrtovane porabe'

Razlog za niŽiopoĺabo je odsotnost zaraoi'siaiŠevst<ega oopu"ia'ln-źaseoenosi delovnih mest le v delu

poslovnega leta
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€
Zakijučni ĺačun pĺoľacunä občine Vodice za leto 2018

KONTO

4000

4001

oPts

400 PLAČE lN DRUGl ĺzDATKl zAPosLENlM
pr.t" 

' o'c"tłi
Regres za letni dopust

375.149

333.371

12,16S

21.460

8.000

',l50

28.954

,1 1^7
'ą 

1oa

73

ąa 33

74

(58.363 EUR) 50.618 EUR

83

85

85

110 74

73
4002

40Q4

4009

Povrač_Ę|n nadomestĺla

sÍedstva za nadurno deĺo

Drugi izdaiki zaposlenim

40í Prispevki delodajalcev za socialno varnost
obrazloŽitev konta

Na tern kontu se sľedstva namenjajo za prispevke za pokojninsko in invalĺdsko zavarovanje, za obveznozdravstveno zavarovanje, za pośtbobe pri 
'deĺu, 

za '.äpő*iou"nie, za starś"*Ĺí u"r"wo ter premijekolektivnega dodatnega in pokojnĺnskega zävarovanja.

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bíli ľeaĺizirani na ravni 87 olo načĺtovanih, kar je v okvirunačrtovane porabe' Razlog za niŽjo porabo je odsotnost zaiaJi starsevstäla Jápu"t" in zasedenostdelovnih mest le v delu poslovnega leta.'

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
4010 Prispevek za pokojninsko in ĺnvalidsko zavarovanje

Ąo11

4412

401 3

40'ts

402

4020

4421

4422

Prispevek za zdravsfueno zavarovanĺe

Pĺispevek za zaposlovanje

Pĺispevek za starševsko varstvo
375 ?ŻÉ

340

334 89

287 84

(999.323 EUR) 689.576 EUR

689 576

Premije kolektivnegá dodatnega in pokojninskega zavaĺovanja 5'5ż0 5.520 4.240

B4

77

402 lzdatki za blago in stoľitve
obrazlożite-v konta

Na tem kontu se sĺedstva. namenjajo za pisarniŠkĺ' Čistilni, sploŠni materĺal in storitve, posebnĺ material instoritve, energijo. vgdo, komunainä stoiĺtve iľ: komunjka.ĺjô' p*uo.ne stroške in stgrĺfue, izdatke zaslużbena potovanja, tekoČe vzdrŽevanje, poslovne najemnine in'zá*upnine ter druge operativne odhodke.
Realizirani izdatki za blago in storitve so bili v letu 2018 manjŠ| od naČrtovanih za 31 Yo' Razlog niŽjerealizacije je predvsem niŽja realizaclja na kontu pisarniŠki in śploŠni materĺal in storitve, podkontu drugisploŠni material in storitve, ńa kateĺim je bila evidentirana 

"g..áiä'".ija, ki pa v letu 2018 ni bila izvedena,

Ĺ1|'s?'*'"Čbo 
s strani ARSKTRP pĘeli Šele decembra' ü ďeJ iěga se je izvedba ĺnvesticije premaknila ü

IZDATK| ZA BLAGO IN STORITVE

Pisarniški in splolini rnateľiai in słoĺitve

Posebni materĺal in storltve

Ěnergija' Voda, komunalne storĺtve in Komuĺlik aciie

Pĺevozni strośki in stoĺitve

999 323

ŤJJ ZJ+

1 038 445

+c.+.löđ

. 73 sss

102 964

698

5 :'6

15Ü 594

97 8s3

698

4 445

69

35

OJ

95

'!c0

ô6

33

i;:satk] /:' \N)ż|:eí :a ł!)ł av4|,.i,'

AT NAN

108 510

1 600

5 000

V EIJR

Rebelans
proraěuna
2018 [2]

V EUR

Veljavni
pÍofačun
201 I {31

V EUR

Reaiizacija
pĺoĺačuna
2018 [1J

v o/^

lndeks
1:2 [a]

lndeks
1:3 [5]

312 904

333"719

375.549 83

B5

85

2U 187

10.381

15.617

2.61A

12,220

2't.460

8.000

150

KONTO oPrs

v EUR

Rebalans
proĺačuna
2018 ĺ21

v EUR

Veljavnĺ
proĺačun
2018 [31

Realĺzaciia
proračuna
2018 í1]

v EUR v olo

lndeks
1:2 t41

v ą/,

lndeks
1:3 [5]

58.363 58.386 50.618

28 940 25 405

87

88

87

88

oPrsKONTO

v EUR

Rebalans
proÍačuna
2018 [2]

Veljavni
pĺoračun
2018 [31

v EUR

Reelizacija
pÍoíaiuna
20í8 [1]

v EUR uYo

lndeks
1'.2141

v o/o

lndeks
1:3 [5]
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€
Zaključni ĺaéun proraČuna oběine Vodice za leto 2018

4025 TekoČe vzdrŽevanje
290 482 302.831 290.494 100

402ô Poslovne najemnine in zakuPnine
12.719 10 247 '10 064 79

8983.71 I 88 282 74 235
4O?g Drugi oPerativni odhodki

403 PIačila domačih obresti
({8.000 EUR}9.801 EUR

obrazloŽitev konta.
Na tem kontu se sÍedstva namenjajo za plačila obresti od kratkoroČnih in dolgoročnih kreditov _ poslovnłm

bankam

Vrtec škratka Svita)

Sľedstva so bila poĺabljena skladno zĺaČrtovanim. Realizacĺja je 54 o/o, iz razloga, ker je obČna Vodice

prvo tranŠo kredita n"i"läg" v letu 2018.";;;;;t';uo Känat co óipala seíe v_oecembru, prav tako je drugo

tranŠo kredite ," ,nu"Jřiiäi/ä:*,"* s;iäňň"šele v orugi-pJlovici leta. Realizacija domaiih obresti se

nanaŠa na kredita, ri sta'oita najeta v retu zöiíftnárgetska .än"iř" óŠ ýóoice) in v letu 2017 (investicija

98

84

v e/o

lndeks
1:3 [5]

u o/o

lndeks
1:2ĺ41

v EUR

Realizaciia
proraěuna
2018 ĺ1l

v EUR

Veljavni
proĺačun
2018 [3]

v EUR

Rebalans
proraěuna
2018 l2loPlsKONTO

6054s 80116.26918.000prĺČlu DoMAtlH oBREsTl403 et396.9618.23018 000
4031

bankamlovnimkreditovbÍestio posodPlaěila 352 839I 0390
4032

nčnim institucijamfinaitovkredod drugimPlačil obresti

u o/o

lndeks
1:3 [5]

v o/o

lndeks
1:2(l

Realizaciia
pľoraěune
2018 [í]

v EURv EUR

Veüavni
pĺoraěun
2018 [3]

v EUR

Rebalans
proľačuna
2018 [21oPlsKONTO

1009325.5002s 50027 500
409 REZERVE

002 000
1001005 0005 000s.000
10010020 50020.50020.s00

Pĺoĺaěunska Íezerva

Sĺedstva za posebne namené

Splošna proĺačunskarezeťVacija4090

4093

4091

41 TEKOCI TRANSFERI
(1 .695.424 EUR) í.688.224 EuR

V to skuPtno tekoČih odhodkov so zajeta vsa nePovratna, nepopĺacljiva plačila, za katera plaČnik od

pľeJemnika sredstev v Pov račilo ne pridobi nikakrŠnega mate nala ali drugega blaga oziroma pľe1emnik teh

sredstev zaPlacn ĺka ne opravl nikakršne storitve. UPorab a sredstev mora biti pri prelemniku tekoČe ali

sploŠne narave ln ne investiciiskega znaćaja Tekoči transfeĺi so Vsa sľedslva' ki se iz proraČuna nakazule1o

posamez nikom, javnim zavodom, javn im skladom, javnim in zasebn im podjetjem

Tekoči transfeľĺso bili realizirani skoraj v celoti, in sicer V obsegu 98 % načrtovanih' Podrobnejša razdelitev

tekočih transferov le príkazana V nadaljevaniu
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€
zekĺjučni račun pÍoračuna občine Vodice za leto 2016

Realizacija tekočih transferov glede na plan v letu 2018

ŕ,3q
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i r Rebalans proračuna 2018
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r n_11i'acła proračuna Żo18

SUBVENCIJE

73.838

64.800

TRANSFERI
POSAMEZNIKO

MIN
60sPootNtsT

VOM
945.500

9243Ża :

TRANsFERĺ
NEPROFITNIM
oRGANĺzAclJA

MłN
USTANOVAM

L24.rOO

L23.633

8.000

16.300

921 2AA

nRu6l reĺoČl
oonĺlČl

TRANSFERI -
ĺrroČl

TRANSFERI V
TUJiNO

551.985

s-łs.ii{ '

410 Subvencije
oorpiroiitev tänt" {73'838 EUR) 64'800 EUR

Na tem kontu se sredstva. namenjajo za subvencioniranje cen javnim podjegem (gre za plaěĺla omreŽnĺne zavodovodno in kanalizacijsto omrózje ter subvencijo 
=a ŕazlinxói ćenĺ uooe in odvajanja ter čiščenja odpadnĺhvoda)' za kompleksne subvencije i kmetijstvĺl.te1 zadruge subvencije privatnĺm podjetjem ĺn zasebnikom.Kot subvencije privatnĺm pooiátjem in źasebnikom śo'rnffi-stľoŠkĺ za subvencije za kmetijstvo tersubvencĺje zasebnikom, ti so záł-elĺ z dejavnos$o ali zaposiilĺ'nwó oseoo - občana Vodĺc.

Subvencĺje so bile realĺzirane v obsegu 88 7o načrtovanih. NĺŽja .realizacijaje posĺedĺca manj prijav narazpise pri subvencioniranju kmetijstva t-er spodbuiania samostoinÉiŔiavnôęfi in zanncliĺa'

41í Tľansferi posameznikom in gospodinjstvom (945.500 EUR} 924.320 EURobrazlożitev konta
Na tem kontu se sredstva namenjajo za darilo ob Ąsfuu otroka, transfeľom za zagotavljanje socialnevarnosti, regresiranju prevozov v śoĺo, regresiranje o'ĺ,ro" u ääňouin, subvencĺonĺranje stanarin, plačiĺorazlike med ceno programov v vľtcih ň piaČ.ili .t"r$;, 

-ĺ.lĹbĺĺa 
oruińsĺeńu po',.,.'oeniru, izrednimŠtipendijam teľ drugim transfeľom posameznikom in gospodińisľom.

Transferiposameznikom in gospodinjstvom so biĺi reałizĺľanĺv obsegu g8 %, kar je v okviru naČrtovanega.

111
4111

41 12

41A SUBVENCIJE
73.838

4'100 S ubvencije javnim podjetjem 54.500
4102 Subvenclje pÍivatnĺm podjetjem ĺn zasebnikom l 9' JJö

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 945.500 935.406 924 320
Družĺnski pfąemki in starŠevska nadomestila

Tĺansferi za zag€taVl.jan.ie socialne vaĺnostl

Drug, 11ą15fę1r Đosameznikom

I 020

1 L510

914 87ę

9,020

1Ü 778

3Lla 522

98

1ĺ3

bb

99

'ĺ00

gą

v9
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2018Í2ll

v EUR
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proraěun
2018 [3t
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2018 [11

v e/o

lndeks
1:2 t4l
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lndeks
1:3 [5]

64.800 86

55.006

88

í01

75.055

55717

r9.338 9.794 51

99

c1
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41 19
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Zaključni račun pĺorečuna občine Vodice za leto 2018

412 Transfeľi nepĺidobitnim organizaci|am in ustanovam (124'1oo EUR) {23'ô33 EUR

obrazloŽitev konta

Sredstva na tem kontu so se namenila za transfere neprofitnim organĺzacijam,ln,,1sJanovam kot so: gasilska

zveza ingasilska orusivá] řútuiń., športna jiulw. in ostala druŠtva v občini Vodice'

Transferineprofitnĺmorganizacijaminustanovamsobilĺrealiziranivobsegu100o/o.

4ĺ3 Drugi tekoěi domaěi transferi

,offiusosenamenilazatekočetransferevjavnezavodein

42 tNvEsrlclJsKl ODHODKI

42 - investicijski hodkiso bili realiziranod
so se načrtovan€ investicije skladno s
pričele rzvaiati v drugem
Razlog je tudi zamik pľido

(55í.985 EUR) 575.472 EUR

javne sklade ter za sredstva'

sobilirealiziranivobsegulO4o/o.Dodatnasredstvasobilazagotovlienas

2.641.787 EUR

i v obsegu 50 Ô/o načrtovanih. Reałizacija je niEja od naČrtovane, ker

teĺminskimĺ in finanČnimĺ plani ter podpisanĺrni

pa se izvedba investicĺi premika oz. zamika v

prenesena drugim občinam'

Drugi tekoči domači transfeľĺ
prerazporeditvamĺ.

potrjenimi
2018 ali

pogodbami
leto 2019.

kvartalu leta
bitve nePovratnih sredstev ter zamik plaěil v leto 2019. Podrobnejša rczlaga o

nelrealizaciji Projektov je razvid na tako v okviru Postav kot NRP

Razdelĺtev investicĺjskih odhodkov je prikazana v nadaljevan;u

Realizaciia ínvesticiiskih odhodkov gtede na plan v letu 2018

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
NAKUP lN GRÄDNJA osNoVNlH

SREDSTEV

5.Ż83.682

2..64L.707
a Rebaians prcľaćuna 2018

a lła|izac\ia pĺoraćuna 2o18

ŕ
u
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1:3 [51

v o/o

lndeks
1:2 [4t
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2018 t3l
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2018 t2loPlsKONTO

99100123.633124.439
99412

USTANOVAMINORGANIZACIJAMÉPRoFlTNlMNTRANSFERI 100't23.633124.439

1 24. í00

124.100
Ą120

ustanovamtnnizacijamobitnim o19aneprĺdtransfeÍiTekoěi

u slo

lndeks
í:3 [5]

v o/o

lndeks
1:2|Ą]

v EUR

Realĺzacija
proračuna
2018 [11

v EUR

Vefavni
prorač1ln
201E [31

v EUR

Rebalans
pÍoraěuna
2o1B [2]oPlsKONTO

98104575.472587.158551 .985
1004't 3 TRANSFERIDoMAČlTEKOTIBRUGI 10050.68550.68550-685
101Tekoěi tÍansferi oböinam41 30 10119.27219j3219.000

41 31
zavarovaniasocialnegaskladetransfeÍ!Tekoći 97107341 .031352584320 200

100Tekoěi transferi v javne zavode4133 101164.484164.7571 62.1 00
41 35

ntsoki posreslużb'javnihizvaialcemdĺugimplaiilaTekoča
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Zaključni račUn pro.ačuna občine Vodĺce za bio 2018

420 Nakup in gradnja osnovnih sľedstev
onrazĺoĺitev'iđnů 

''_ Yv'lYl"lt' -'-qĐlliY {5.283.682 EuR} 2.61.707 EuR
Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so v letu 2018 sredstva namenjena V Večini za novogradnje, zainvesticijsko vzdľŽevanje in izboljŠave' načrte ĺn'orugo lroje-ňioioru*entacijo terza Študije o izvedljivostiprojektov' projektna dokumentacr1a. v manjsäm delušĺeosvá ň.r*n;"mo tudĺ za nakup opreme'Realizacija je 50 %' Realizacija iä niziä ói nacrtovane,-řái * 

'" ""ertovane 
investicije skladno s potrjenimiterminskimi in fĺnančnĺmipĺanitórpođpĺ.animĺ p:ooJnäňiri.eJĚ'ĺzvaiatĺ vdrugem kúańalu leta 2018 alí pa

:ili["J:il?"':řJ!|?ľ*l" oz' zämiŔa v iäto żoig' Řäbójiliii"ńĺł p.iooň'iiuä nepovĺatnin sredstev ter

442,O71

KONTO oPrs

v EUR

Rebaĺans
proračuna
20ĺ8 ĺ2j

Veljavni
proračun
2018 [3]

v EUR

Realizacija
pľoračuna
2018 [í]

v EUR v%o

lndeks
1:2l4l

v a/o

lndeks
1:3 [5]

5.221.233 2.641.707 50 515.283.682

18.860 12.925 9.911 53 77

4,559.848 4.516.í85 2.222.0a3 49 49
235"883 208.359 164 624 7A 79
37.000 41.692 4't.692 r13 100

400 0 0 0

Nakup opreme

SREDSTEV

Študĺ;e

adaptacije

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

Novog radnje, ŕekonstrukcłe ĺn

o izvedljĺvosti projektov, pl'ojektna dokumentacija

ln naravnihNakup zemljišc bogastev

420

4202

4204

4206

4207

42'08

lnvesticijsko vzdľżevanjé in obnove

Nakup nemateĺĺaĺnega premoŽenja

431 .692 203.397 47 46

/t3 INVESTIC|JSKt TRANSFERI
(48.300 EUR) 45.690 EUR

se izkazujejo ĺzdatki, kĺ predstavłjajo nepovratna sredstva in so namenjeni plaČilu
opreme ali

pĘemnikov sredstev, to je za njihov nakup ati gradnjo osnovnih sredstev , nabavodrugih opred metenih in neopredmetenih osnovnĺh sredstev , za investicijsko vzdľŽevanje, obnovein drugo. ínvesticijski transferi so izdatki proračunskih uporabnĺkov' ki za pĘemnike sredstev ne pomeniio

Razdelĺtev investicijskíh transferov je prikazana v nadaljevanju.

Realĺzacija investĺcĺjskih transferov glede na plan v letu 2018

-;':::::',:i-":';' p;c pa zä ý|Ąé{llĺiia pleĺ.isiavijajĺ.l

INVESTICIJSKI TRANSFERI
pRoaĺČuľĺsrĺnĺ
UPORABNIKOM

28.300

2s.690

(20.000 EUR) 20.000 EUR

vzpostavitve finančn
nepovratna sredstva.

É'3
l!

é í'\h!ró?n^ôf ; á^

30.000

2s.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

-^t

'NVESTICUSKI 
TRANSFERI

PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

20.000

20,000

. Rebalans proračuna 2018 j

. Reaíizacija proĺačuna 2018.

QbrazĺoŽiievĘn!ą

431 lnvesticijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pľoračunski uporabniki

lnvesticijski transferi pravnim in fiziČnĺm osebam, ki niso proľačunskí uporabniki so biĺi realĺzirani v ceioti.
:j:,'liľj;:ľľ":*T,jili3Í*x".',,?fu[*; je nato 

'ň.,iłánĺ* äolgoroenĺm pl"ňá,.n inu"stĺcr1 ta sredstva
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10010020.00020 00020.000
431

FIN OSEBAMlzPRAVNIMTRANSFERIINVESTICIJSKI
10010020 00020.00020.000

431 5
nkislużb'javnĺhtransfeń izvä.ialcsíndrugimlnvesticĺjski

€
Zakljuěni ĺačun proraěuna oběine Vodice za leto 2018

432 lnvesticiiski transfeľi proraču nskim upoľabnikom (2S.3OO EUR) 25.690 EUR

obrazloŹitev konta
Sredstva so se realiziÍala skladno s prejetimi zahtevki - za nabavo osnovnih sredstev in inv' vzdrŽevanie oŚ

Vodĺce.

v ą/o

lndeks
t:3 [51

v ý/o

lndeks
1:2141

Realĺzacija
proračuna
2018 ĺ1l

v EUR

Veljavni
proÍaöun
2018 [3]

v EURv EUR

Rebalans
proračuna
2018421oPtsKONTO

919125.69028.30028 300
432

UPORABNIKOMPRORAIUNSKIMTRANSFERINVESNCIJSKI
91912s.69028.30028.300

tÍansferi javnim zavodom4323 lnvesticijskĺ
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7 PRIHODKI
9-b_ľazĺoŽitev konta

€
Zaključni i'aČun proracuna občine Vodice za leto 2o1 8

(6.961"817 EUR) 4.377.422 EUR

V nadaljevanju podane obrazlożitve oziroma priĺnerjave se nanašajo na sprejeti pľoraěun (rebalans)2018.

V letu 2018 so bĺli skupni prihodki proračuna obČine Vodice ľealizirani v viŠini 4.377.422 EUR' kar pomeniô3 %..načrtovanih prihodkov. Razĺika nastaja zaradlmanjše reaĺizacije kohezijskih in orĘin pĘektov - takona prihodkovni kot na odhodkovni strani próračuna.

T_abelarični prikaz deleŽa posamezne vrste pľihodkov glede na celotne realizirane prihodke v letu 2018 naK3:

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin, po katerih se evidentĺrajoprihodki sicer:
- davčni prihodki (skupina 70),_ nedavčni prihodki (skupina 71),- kapitalski prihodki (skupina 72),- pĘete donacije (skupina 73)'_ transferniprihodki(skupĺna74).

A" BILANCA PRIHODKOV IN ODHOOKOV

l. s KuPAJ PRl HoDKl (70+7í+72+73+74+78l ô"961.8ĺ7

TEKočl PRlHoDKl {78+71' 4.040"216

70 olvtľl PRlHoDKl (7oo+703+7o4+7oôi

700 DAVKI NA DoHoDEK lľ ooeÉEx lo0
'łl.ł

nA1'rl ľ^ ôoerrn.ierr łł

7M ooĺtlĺcl DAVK| NA BLAGo lN sToRlwE 80.100
706 DRUGI DAVKI

0
?1 ľeołvČNl PRlHoDKl 17 1 0+? 1 1 +7'l 2+7 1 3+? 1 4) 833.962 833"962
710 uoeLeŽsn xa ooalČxu lN DoHoDKl oo pReruoŽeľ.il 209.190 209.t90
V'11 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.000 7"000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 84.000 84.000
713

0

121.007

0

0

2"800.593

t.923.333

0

0

0

I.'ZJ.JJJ

108

71

99

89

105

7g

82

18

't4

714

PRlHoDKl oD PRoDAJE BLAGA lN SToRĺTEV
oRuct ľĺEołýctĺ'pnlĺooxl

72 KAP|TALSK|PRIHoDKI {720+721+722.'

729 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

27.500 27.500

506"272 506.2?2

'r21.007 121.A07

0

0

121.447

0

0

2.800.593 492.242

477.261 877.261 124,135

368.106

82

721 PRIHOOKI OD PRODAJEZALOG

,r, 
- pnxöox] oD PRoDAJE ŽĚlüuišt ll.l

NEOPREDMETENIHSREDSTEV
ń -;REJETE DoNAclJE (?ao-rcłl 

_- *

73a PREJETE DoNAclJE lz oomnčlx vtRov
731 PREJETE DoNAclJE łz TUJ|NE

TRANSFERNI PRIHODKI (240+141,1

ľŔ ł łl s s E F u r p n i H cl ďx t lz oŔu c l ľ .i ĺ vł! o r ł ľ,ł n N Č Fł l l_i
INSTITUCIJ
PREJETA sREDsTVA łz onzÁvŃEoĺ pnoŔÁcúŃe ĺz
sREDSTEV pRoRĺcuĺ.lĺ EVRoPsKE UNĺJE
PREJETA SREDSWA Iz EVRoPSKE UNUE (786+787)
aśŤłl a ppr lrĺÄ sŔEosĺvĺ lz pĚ'ďę,ąčrłĺ.;:1 Er7ę"na'.a
UNIJE
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ô.96'l.8í7 4.377.422 63
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€
Zaključni račun proračuna oběine Vodice za leto 2018

Grafični prĺkaz deleŽa posamezne vrste prihodkov v letu 2018

0%

2%

r DAVČNl PRlHoDKl (700+703+704+706)

r NEDAVČNl PRlHoDKl
(7 70 +7 !I+7 t2+7 t3 +7 !4)

. KAPlTALsKl PRlHoDKl |7 Żo+72t+7zŻ|

r PREJETE DONACUE {730+731)

. TBANSFERNI PRIHODKI Q 4A+7 411

Dohodnina je bila realizirana v viŠini 100% glede na sprejeti proraěun'

703 Davki na premoźenje (48{'960 EUR} 465'482 EuR

obrazloŽitev konta 
-^__L^ l^^łai,.ĺrra ąli nrnrlain nreĺnoŽenia (oremičnin in nepremiěnin) in

Vtoskupinodavkovsodijodav.kil.aYpo|abo,lastnĺŠtvoaliprodajopremoŽenja(premičr
se zaraěunavajo bodisií doloěenih eäsovniń int"*áliľ', v änt<rat-n-e'ń żnesru'atiob prenosu lastništva' Sem

sodijo tudi davki n" .pr"*"*bo lastništva näo |remozenlem zaradi'Jeaovania, daril in drugih transakcij'

70 DAVCNIPRIHODKI
(3.206. 251 3'í97.í98 EuR

Davěni zajemajo vse vrste ih, nepovratnih in ki jih

vplaČujejo v dobro proračunov VkljuČujejovse vrste davkov, ki zakoni.

Davěni prihodki so bili realizirani v višini 3.197'198 EUR' kar pomeni 1o0 % vseh realiziranih pľihodkov

700 Davki na dohodek in dobiěek 12.614.1U EUR) 2.643.065 EUR

obrazlożitev konta
Dohodnina ge skladno z ve|javno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnĺna-občinski

VskupinidavkovnapremoŽenjesobiĺiprihodkirealiziranivviŠini465'482EUR.

7033 Davki na pĺomet neprem ičnin in na finančno premożenje '100 100

lndeks
1:3 l5l

v o/ov o/o

lndeks
1:2 [4]

Realizaciia
pĺoĺačuna
201 I [11

v EUR

Veljavnĺ
ploračun
2018 [31

v EURv EUR

Rebalans
pĺoĺaěuna
2018 [21oPĺsKONTO

9797465.48248í.96048ĺ '960
DAVK| NA PREMoŽENJE703 s090Ż61'525289.610289.610

7o3o Davki na nepíemiěnine 86861.8082.1002 100
7a31 Davki na pĺemiěnine

115'103 37990.1 5090.1507032 Davki na dediŠčine in darila
115

oo9998.770100.100
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Realizacija davkov na premičníne glede na p|an v letu 2018

É
Đu

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

s0.000
0

i r Rebalans proračuna 2018

Reaĺizacija pľoľačuna 2o18

JJ
Davki na

nepremĺčnine

-

Davki na
premičnĺne

2.100

Davki na
dediščine in darila

Davki na promet
nepremĺćnin in na

finančno

!Ĺenožellg' *
100.100

98.770

704 Domači davki na blago in storitve {8o.íoo EUR} 86.301 EURobraz|oŽitev konta
občini V skladu z zakonom, ki uĘa posamezen davek,.pľĺpadajo naslednji domačidavki na bĺago in storitve:_ Davki na posebne stoľitve, to je davek na oodit*äóďine, na srečo - kot na Večíno Že navedenĺhdavkov občina tudi na ta davek nima vpliva.- Dľugi davkĺ na uporabo b|aga in storitev, kamoľ spadajo:o okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja źaraąĺ odvajanja odpadnih vada (704700) - gre zanamenskĺ pľihodek za izgradnjo kanalizaiijski! 

9mreŽij áli đistĺnĺh napr"u. ci" za sredstva' kijĺhv naši občini zbira. J.avno podjetje Komunäia Vodice, d,o.o. n" pođroe;u óoł4ania in čiščeđj;komunałnih odpadnih in padávinskih voda ĺn nam jih preko öíń'ä Ęr"u" Rs {cURs)pĺenakażejo na naŠ podračun. V primeru' đa se sredsiva ne porabijo za ĺzvedbo investióii,;irr jé
potľebno odvesti v drŽavni proračun.

o Pristojbinazavzdrževanje gozdnih cest (704708) - namenski prihodek.o Turistična taksa.

Pĺihodki od domačih davkov na blago in storitve so bili realizirani v višinĺ 86.301 EUR

289.610

- 
261.525 I * -i*'

90.150

103.379

Drugi davki na upoľabo
blaga in storitev

79.100

19.426

Realizacija davka na brago in storitve grede na pran v retu 2019

É,

=u

80.000

60.000

40.000

20.000

n

, a Rebalans p'oračuna 2018

i r Realizaciia proračuna 2o18

Davk| na posebne stoÍi$./e i

1.000

6.876

706 Dľugi davki
oorazuäitev Ĺonta (0 EUR} 2'350 EUR
Sĺedstva na tem kontu predstavlj{9 nerazpoĺejena sredstva na dan 31' 12.2018. Realizacija na kontu706099-drugi davkj, je na dan j1' ąz. Żarc znaŠala z ásď ĘUR. Drugi oavĹi la-nro v določenempoĺocevalnem obdobju izkazuje pozitĺvno ali negativno stanje, ker ĺzkazuje oináľńi tok obdobja. Pozitĺvnosianje predsiavĺja pĺačiia davČnih aavezancev, kiśo Še ne'au$or"1"na po posameznih vrstah davkov oziromapo podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve ľ.łerazpärąána pĺaeiĺa bodo razpoĘena v naslednjihpoĺolevalnih obdobjĺh ko bo dejansko ugotovljäna posemeźna ŕrsta davkov
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PRIHODKI
(833.962 EUR) 588.621 EUR

71

Nedavčniprihodkisobilirealiziranivvišini588.621EUR,karpomeni13%vsehrealiziranihprihodkov.

7{0 Udeleżba na dobiěku in dohodki od premożenja (2o9'19o EUR) 207'491 EuR

BfęaaalęĘobičku in dohodkih od pĺemoŽenja (710) največ prihodkov pÍedstavljajo prihodki ođ

premoŽenja, kamor spadajo:
prinoOti od najemnin za poslovne.prostore'

- 3lľffŤd'".Tülľiä:nľJ:i{3m spadajo ľ,ť"1T grobarine ter omreŽnina za vodovod,

omreŽnĺna za odvajanje odpadnih ;oJä, óńreżnina za od-vajanje meteoĺnih voda' omreŽnina za

tiŠěenje odpadnih voda,),

- pľihod'ki od zakupnin ter podelienih koncesij'

Realizaciia udeležbe na dobičku ĺn dohodka od premoženia glede na plan v letu 2o18

ŕ
u

250.000
200.000
ls0.000
100.000
50.000

0
obŤesti

1s0

272

209.040

207.218
a Rebalan5 proračuna 2018

l Realĺzacija proľačuna 2018

7íí Takse in pristojbine
(7.OOO EUR) 6.265 EUR

ffitrffi" upľavnih taks so bili v letu 2018 realiziĺani v viŠini 6.265 EUR, kar predstavlja 89%

realĺzacije.

7í2 Globe in druge đenarne kazni
(84.000 EURI88.025 EUR

#ffigbbindrugihdenarnihkaznisobilivletu2018realiziranivviŠini88.025EUR

Realizaciia glob in drugih kazni glede na plan v letu 2018

ŕ
u

90.000
80.000
70.000
60.000
50,000
40.000
30.000
20.000
10.000

0
Globe za prekrške Nadomestilo za

de8íadacajo in

uzuloaciio orostora
2.000

1.5s8

PovpÍečnine 02iroma
sodne takse ter druSi

stroš_ki 1ą pq{lagi
2.000

1.306
a Rebalans proračuna 2018

a Realizac]ia proračuna 20L8

80.000

85.161
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713 Prihodkiod prodaje btaga in storitev
obrazlożitev konta
Prihodki od prodaje btaga in storitve so bili v tetu
delno zaraČuna, in sĺcer nad viŠino subvencioni
glasilu

2018 realizirani iz naslova prihodkov kos|l, ki;|h občina le
ranega kosila' Drugĺ prihodki so od ogĺasov v občinskem

{27.500 EUR} 2í.g56 EUR

(506.272 EUR) 255.í84 EUR

42.852 EUR
212.842EUR

1.940 EUR
778 EUR

6.772 EUR

7{4 Drugi nedavěni prihodki
obrazloätev konta
Drugi nedavčni pľihodkĺ so bilĺ v letu 2018 realizĺrani v višini 265.184 EUR
Od tega predstavtjajo:
714100
714105
714106
7141Ż0
714195

Drugĺ nedavčni prihodki
Prĺhodki od komunalnih prĺspevkov

|ľi9oevk! in dopiaČila o bčanov za żzv ajanje doloěen ih prog ramov
Prihođki iz naslova ođŠkodnin iz sklenjenih zavar.ovanj
Drugi izređni nedavčni prihodki

Kapitalskiprihodkĺso bi|i reaĺiziranĺv viŠini 99"!6'! EUR, kar pomeni2% vseh realiziranih prihodkov.

722 Prihodki od pľodaje zemljišě in neopredmetenih sredstev ('12í.o07 EUR) 99.í6{ EUR
QbrazĺoŽitev konta
Prihodkiod prodaje zemljišc in neopredmetenih sľedstev so prihodek ĺz naslova prodaje zernljiŠČ.

73 PREJETE DONACIJE (0 EUR) 200 EUR
Prcjete donacije so bile ĺealizirane v viŠini 200 EUR za namen vzdľtevanja obČinskih cest na območjuobčine v leirl 7fl1Q

730 Pľejete donacije ĺz domačih viľov
{0 EUR) 200 EURQbrazloŽitev kontą

občina Vodice je v ietu 2018
občinskih cest'

pĘeĺa donacl.1o v viŠini 200 EUR, kijo moľa v letu 2019 nameniti vzdrŽevanju

74 TRANSFERNI PRIHODKI
{2.800.593 EURi 492.242 EUR

Transferni prihodki so biii reaĺizirani v viŠini 4g2.24Ż EUR, kar 1e 11t/o vseh reałĺziranih prĺhodkov. Raz!ĺkanastaja zaradi manjše reaĺizacije kohezíjskĺh in drugih projektov ter s tem poseaiená zamika prĺdobitvenepovratnih sredstev.

740 Transferni prihadki iz drugih javnafinančnih institucij

'. Povľacilosubvęncioniranjałrznihnajernnin

Druga plejeta sledstva tz dzavnega proračr.lna za tekoco porabo * gozdne
ceste

FlĘJeta sfeüslýa lz ĺlasicva iekocln Ooveznosil a!lŹavnega proraĆulna

Namen

PoŽarna taksa

Pľejeta sređstva ĺz dĺŽavnega proračuna za investicije - FŠo

Druga prejeta sredstva iz dżavnega proračuna za tekočo poĺabo
Medobčinski inŠpektorat

I 2018

(8.000 EUR) 8 676 EUR

(3.741 EUR) 3,74,! EUR

(16.000 EUR) 18.923 EUR

{1.50CI EUR) 0 ĘUR

(1 0CI0 EUR) 't 372 EUR l

Stĺaĺi 54 aĺj 1BÜ
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741 Prejeta sredsťya iz državnega praračuna iz sredstev proračuna iz sredstev proračuna Evrapske unĺje

(338,244 EUR) ô4.960 EUR
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za

Prejeta sredstva iz drŽavnega proračuna za

Obnova vodovoda Farma - RePnje)

investicije - MGRT (PP 042213 -

skladEko (PPza investicĺjetz d proračunarŽavnegasredstvaPrejeta
Svita dograditev)škratkaVĺtec09 222

investicije - Kanal C0

(26.463 EUR) 26'463 EUR

O EUR(191.771 EUR)

O EUR(246.153 EUR)

Komasaciia;

PARSKTRP (Pza investiciienalz proľaěudrŽavnegaP sľedstvarejeta
11 I romelioracija)044 AgPP444 o

(877.26í EUR} ĺ24.135 EUR
skupaj

20í8
Namen

(1.916.718 EUR) 368.106 EURv oběinahvodeodpadnekomunalneodvajanjasistemaNadgradnja LMOc0 vkanalaterVodice povezovalnegatn izgradnjaMedvode

O EUR(6.615 EUR)Prejeta sredstva iz drŽavnega prorafuna

uś ĺpp 046103; PP 0461o4;PP 046105;
iz sredstev pĺoračuna EU -
PP 046106; PP 046107; PP

o81212)
{í.923.333 EuR) 368.í06 EuR

skupaj
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RAGUN FlNANčNlH TERJATEV lN NALoŽB

B. RAČuN FlNANlNlH TERJATEV ĺN NALoŽB

?5 M' řlFťT111[fiľsl'-*9ä)'ľ'!$?ťl?l!,'*ooo'o

750 PREJETA VRAtlLĺ oĺHlx PosoJlL
751 PRoBAJAKÁPlTALsKlHDELEżEV

752

DANA PosoJlLĺ lN povEčlNJE KAPITALsKIH DELEŽEV
(.ĺ40+441l

PREJETA MlNUs DANA PosoJlLA ĺN sPREtlElrlBE
KAP|TALSK|H BELEŽEV (tV. - v.l

B

44V

440 DANA POSOJILA

u1 PoVEČANJE KAPĺTALSKIH DELEŽEV ll,t plNĺľČĺtllĺ ľłt-oŽs

{0 EUR) 0EUR

0

0

0

0

0

0

0

VI
0

Med pĘemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prĺŠtevamo tudi pĘeta vračiĺa danih posojil inprodajo kapitalskih deleŽev ter kúpnĺne iz naslova prĺvaiizJc-Uá.-oieina Vodíce v tem delu v letu 201B neizkazuje transakcij v zvezi.s p|"o-dajo kapĺtalskih,'d"lez"ulň tuái-n{eoe prejetiń ur"Jĺ oJ o"nih posojil. Medĺzdatke proračuna poleg javnofinánčnih odhodkov pristevamô tud'i dana posojila in povečanje kapitalskih
:::""'"".';,3:ľľľrĽľ''" 

v letu 2018 ni dajała päsoiii, p,*_i'Ŕ" ní pridobivala kapĺtalskih deleżev v

EURI 0 EUR
paČ pa so to
lova pĺodaje

' Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitaĺskih deleŽev občĺne ĺn. PĘeta sredstva kupnin iz naslova prĺvatizacije.

751 Prodaja kapitalskih deleŽev
V ok-viľu te'poašĺĺuplnä prilivov si'edstev so predvidena sredsfua, pĺidobĺjena ĺz naslova 

''"j:,:"-:lŁ=-?fi
dełeŽev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, dńáJ" .ä iosleoĺco zmanjŠanje kapitalsk|h oziľomalastniŠkĺh deležev občine V teh podjetjĹn älĺ ĺinanenin ínstitucĺ;án.Vrebalansu proračuna ni bilo predvidenihprodaj kapitaĺskih deleżev in tudi ni ŕaźvidna realĺzacija 

_-'-'-''-"' '

44 DANA PosoJlLÄ ŃÉóÝÉěANJE KĺÉlrĺlšxlH oÉleŹev -
v oŤvlru te sr;ň;;_ffia"; 

'".'""'äi"?íśiii"'.'*."łLř,ňa óueino nińĘó;"e;p-#nff#;'ľ#imajo bodĺsi znacď1danĺh posojil, booiśi finančnih nalożb o.iro'äkapitalskih vlog občine v podjetja, bankeozĺroma druge financne institúcije' Ta plaČila łma1o za-ieiultät nastanek finančne terjatve občine doprejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev ozirońa poveean1á kapitaĺskega deleŽa obČine v lastniŠkistrukturĺ prejemnikov teh sĺedsłev.
Na stĺ'ani izdatkov se v tem računu izkazu1e1o''. Dana posojila;

. PoveČan1e kapltaiskih oeieŽev ln naĺoźb'. Poraba sĺedstev kupnin iz naslova prlvatizacije in
' PoveČan1e namenskega premĺ:Źenja v 1avnin stlaoĺh rn drugih pravnih osebah lavnega pralĺa' kllma1o premożen;e v svojł lasti

KONTO oPts

V EUR

Rebalans
proraěuna
2018 [21

Velja'ĺnł
pĺoraěun
2018 [3]

v EUR v EUR

Realĺzacija
proľačuna
2018 ĺ1l

v o/o

lndeks
1:2 jal

v o/o

lncieks
1:3 [s]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0
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PREJETA MINUS DANA POSOJI LA IN SPREIIETI BA KAPITALSKI H DELEUEV O EUR

Saldo na raěunu ih terjatev in natoŽb predstiavliafinančn
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C. RACUN FI NANC I RANJ A

KONTO

c. RAčuľ plNANclRANJA

ĺ.í84.830 EUR 1.173.724 EUR

oPts

50 vll. ZADoLŽEVANJE (5oo}

500 DoMAČEZADoLŹEVANJE

55 Vlll. oĐPLAČILA DoLGA {55o)

550 oDPLAáLA BoMAčEGA DOLGA

tx.

x. NETo ZÁDoLżEVANJE (vll. . Vlll.)

Xl. NETOFINANCtRAt{JE {Vl.+x"JX.}

5 zADoLŽEvANJE

obrazlgŻitev konta

L9v5911ĺ.'s {ZuANJśANJE) sREDsTEv ľ,lĺ RłČ U ľ lrt(lll.+Vl.+X") = (1.+M.+V1.t . (lt-+y.ay11,.,

1.224.830 1.21 2.638

1.224.830 1.212.638

40.000 36.914

36.91440.000

-359.094 89.127 -2s

í.í84'830 í '184'830 1"175.724 99

1,543.925 1.543.925 1"08ô'598 70

{1.264"830 EUR} {.249"s52 EUR

99

s2

92

V raČunu financiranja se izkazujęj{:} tokovi zar|olževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga,ozirorna s financiranjem. pĺoĺalĺ-rnskega deficita, lá'1e ."JJ" ĹiĹn"e prihodkov in odhodkov ter racunafinančnih terjatev in naloŽb.

V računu.fĺnanciranja se na stranĺ prejemkov izkazujejo:- Najetidomači in tuji krediti,
_ Sredstva' nridotrĺiena > izr1zia r;rar{nac{nih *a^i-i^.' J--_ :--

Na strani izdatkov pa se v raČunu financiranja izkazujejo:" 9qpF9i!a glaynice domačih in tujih kreditov, 
- '

_ Cdplačila glavnice izdanih vrednbstnĺh papirjev doma in v tujini.

V raČunu financiranja se kot saĺdo izkazujejo tudi spremembe denarnĺh sledstev na racunih v tekuproraČunskega leta.

50 ZADoLŹEVANJE
ĺí.-2 :!ł99 

-ĘUR) 
í "21 2.638 EUŔ

obrazĺoŽitev kontą

V okvir te skupine se vkíjučuje1o vsa sredstva, pridobljena iz nasiova najemanja domačih in tujih kreditov tersredstva, pľidobłjena zizdalo úrednostnih papirjeu oońá ň ři"i,.ňil'
500 Domače zadoltevanj" 

( 1.224.83aEUR) ĺ'212.638 EuR
obrazloŽĺtev kontą

obiina Vodice se je v ĺetu 2018 dolgorocno zadolŽila za 1 212'638 EUR, in sicer:- za investicijo Vrtec Škľatka Svita - dograditev 1runin1a_in oäooo"lr"; v viŠini 468'183 EUR (kreditnapogodba skĺenjena z banko SiD d.d., L1ubijana),
_ za investici1o Nadgradnja sistema ođvąänja k-om1nalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
l"i'lťiji'iixlizovaĺnega 

kanala Co v MoL v viŠini 744 455ÉuŔ ĺtľeĺltna pogodĹa śrlen1ena z banko SĺD

śs oopuc-lLA DoLGA

-o-brązlsŽrl*Y !un,. 
"' (40"000 EUR} 36'914 EuR

Skupĺna izdatKov vkl1učule odpiačĺĺa zapadle glavnice od domaČega ,1,rłga ĺl doĺga v ťujino obČjna cciga vlu]lno ni imela' odplačllo domačega dolga se já realiziralc sk]adnoi pogodbenimĺdoĺoČjii.

v EUR

Rebaĺans
pĺoračuna
?n4 n Í?1

v EUR

Veljavni
proĺačun

'n4 
o faĺ

Realĺzacija
proraěuna
201 8 [í]

v EUR v o/o

!ndeks
1:2141

v o/o

łndeks
1:3 ĺ5]

40"000

40.000

-359.094

1.224.83A

1.224.830

99

99

92

99

7A

92

-25
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EUR) 36.9í4 EUR
550 odplačila domačega dolga

obrazloŽitev konta

odplalilo domaěega dolga se nanaŠa na odplačĺla glavnic najetih kĺeditov pri poslovnih bankah in drugih

'ł::lľ.:5,:'ľll3'Íľ3l.ľ,r1uoŕ,}5 :9 .l3naša na plaěilo glavnic naietega dolgoročnega kĺedita pri banki

Soarkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana i"nJrgll'käsänacija öśVóäi."l in-prioanŕ'i slD d'd', Ljubljana

ĺňu"śti.ij" Vrtec škratka Svita - dograditev)'

Stran 59 od 189



€
ZakĘučni račun proľačuna občine Vodice Ża leto 2018

Poročilo o spľEjetih ukľepih za uľavnoteženje proľačuna in njihovi ĺealizacĺji v skladu z 41. členoÍnzJr

V ĺetu 2018 ni prišlo do nastanka novih obveznosti na podlagi zakona ali obČinskega odloka, zato nĺscl bilisprejeti ukrepi za uĺavnoteženje pľoračuna na tej osnovi. -
Sicer pa so bili v ĺetu 2018 v obdobju izvrŠevanja pľoračuna za njegovo uravnoteŽenje sprejeti ukrepĺ vskladu z odlokom o proračunu obČińe Vodice .á Éto 2018 iuádno glasilo obČine Vodice, śt. 1o/2o16)'Zaradi določenih uskladitev sredstev so bĺli spĘeti še odlok l spreměmoah proraČuna občine Vodice za
lsJ9:918 (Uradno glasilo občine Vodice, št.2j2oi7), odlok o spremembah proŕačuna občine Vodice za leto
2018 (Uradno glasilo obcine Vodice, Št' 6/2017) in őolot o rebälansu proracuna obÖine Vodice za leto 2018(Uradno glasilo občine Vodice, Št' 6/2018). V srĺaou z določili ooloĺ<a'o rebalansu pro'áeun" oběine Vodiceza |eto 2018 so bile izvedene nekatere prerazporeditve sredstev med po"äń"ini*i proračunskimipostavkami znotraj posameznih podrolij proračuna kot tudi pľerazporeditve mbo glavnirni prógrami, kar jeľazvidno iz tabele prerazporeditev sredstev, kot tudi iz bilance odhoákov po področjřh poiane in proľaČunskihpostavkah - tabela se nahaja v pritogi.

obrazložitev spreĺnemb neposrednih uporabnikov med tetom v skladu s 47" členom ZJF
V letu 2-018 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov v smislu določil 47. člena ZJF. Novi neposredni
uporabnĺki se niso nitĺ ustanovili, niti niso bili uklnjení, ravno tako se nĺ spremenilo delovno področje oz|romapristojnost ter obseg sredstev za poslovanje neposrednega uporabnika.

Poroěilo o spľemembah meĹspĺejetim in-veljavnim proraěunom glede na sprejete zakone oziromaobčinske odloke v skladu s 47' ěleńom ZJF

V]etu 2018 ni biło spľe-memb-med spĘetim in veljavnim proračunom glede na spĘete zakone aliobčinskeodloke v smislu 47. člena ZJF. Noben neposródni upbrabnik meď letom ni bií ukinjen, prav tako senobenemu proĺaČunskeĺnu uporabniku ni spremenilo deĺóvno področje'

Poročilo o porabi sredstev proračunske ľezerve

podskupini kontov 4ag. Za porabljena sredstva re}eľv se ob ilaeilu stroškov bremeni rezervni s"tlao 1nontiskupine 91) s tem' da se zagotavljajo podatkio_porabi po posämeznih vrstah odhodkov. oběina Vodice je vletu 2018 za pľoraČunsko rezervo namenila 5_o0o EUR; prbraČunska rezerva nibila rabljena in se je v celotiqęi'91la v-naslednje leto' Na dan 31. 12.2018 se izkezuje stanje sredstev u 
'".e*ä"* skladu v viŠini42'473,42 EUR' FinanČna sľedstva v skladu proračunske reźerue so zagotovĺjena za primer pojava naravnihnesreč na obnnočju občine Vodice.

Poročilo o poľabi sredstev proľaěunske rezervacije

V proĺačunu se del pľedvĺdenih proračunskih 
'prejemkov 

v napĘ ne razpoľedi' ampak zadrži kot splošna
Broračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proraČunu nĺsozagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaŽe, da niso ."goio"g"na v zadostnemobsegu. V letu 2018 so bila sľedstva proračunske ĺezervacije preľazporejena v viŠinĺ 2.0oo,00 EUR.

Poroěilo o porabi sredstev splošnega sktada za vračanja pľeteklih vlaganj oběanov v izgradnjokanalizacijskega omľeži a

Na podkonto 900ô02 se knjiŽi znesek obłikovanega Sp|oŠnega sklada za vračanja pretekĺih vlaganj občanovv ĺzgľadnjo kanaĺizacijskega omrežja in čistilné napravJ na območju obelie' vóái"e ob obremenitviustreenega konta v podskupini kontov 4o9.Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu bremeni proracunski
sklad (podkonto 900602) s tem, da se zagotavljajo pobatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov
]z naslova-vlaganj obČanov v izgradnjo kanalizacijskega omretja in cistilne naprave na obmoČju občĺneVodĺce je obcina v letih (1 10 20oo -31 12.2008), ro se je obračuna,ĺala ta taksá pre1e|a za Cca.2'10.000EUR SkĺaĺJno z odlokgm o komunainem pĺispevku se ta sredstva upoŠtevajo pri płaČ|lu komunaĺnegaprispevka. oziroma se vrnejo občanom, na podlagi njihovega zahtevka' v kolikor'se lełi ne nľiključijo ňakanalizacijsko omreŹje do ieta 2021 Za ta nameń nô oueTna Vodice od leta 2a12 do 2021 sorazmeĺnonamenjaĺa namenska sredstva'ł sklad'

lrja qaĺl 3l i2' 2{:'l8 se tzKazule stanle sploŚnega sKiada za vraĆ,an1a preteklih vĺagan1 v lzgradnjo
kanalizacijskega omreŽja v viśĺni 144 132,97 EUR.

lrla lzanła alzr rĺina a4 AA !-_:i:;
le.ra l?rŕ, 1rllHtla <ílallá ńn nnrEmAnl;lrt llcf,rA?nÄda u^ňł' 1,

Stĺan 6C cd 1 83
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II. POSEBNI DEL
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!I. POSEBNI DELA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1000 oeČlľsKt svET

01 PoLlTlČNt slsľenĺ
(38.000 EURI 30.s66 EUR

(38.000 EUR) 30.566 EUR

Področje proľačunske porabe zajema dejavnost obcinskega sveta, żupana in podŽupana.

Dokumenti

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut občĺne Vodice,
_ Pravilnik o doloČitvi plačil za funkcionarje, öĺane organov občine in ělane delovnih teles v občini

Vodĺce,
_ Zakon o sistemu pĺaě v javnem sektorju,- Zakon o javnih usluŽbencih,
- Zakon za uravnoteŽenje javnih fĺnanc.

Ęoloorolni ciiii oodroČjp-pĺolaČunqke porabe

Dolgoročni cĺlj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega
sistema v obČini Vodice in njeno ĺnednarodno sodelovanje.

0101 Političnisistem

0í0'! Politični sistem (38.000 EUR) 30.566 EUR
ŕ)ni< ola'rncn' ^ŕAńĺ{m -

V program se uvľŠčajo vse naloge, kí jih občinskemu svetu nalagajo materialnĺ predpisi, t'j. Zakon o
lokalni samoupravi in Statut OV.

Dolgorocnĺ cilij olavneqa prograrna

Dolgoročni cĺlj je funkcionarjem omogočiti kvalíteino ĺn nemoteno ĺzvajanje naĺog v skladu s pozĺtĺvno
zakonodajo na naČin, ki zagotavlja stabilnost politiČnega sistema v oV.
QFu*ĺ lutni i"uedb*oi 

"ilji 
in ka."ĺ"i. ę kpiuri|''i.u bo **',lo do**g"n,ę 4ą*tuvlign!Ę ciiięu

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalĺtetne strokovne ĺn administratavne tehnične
podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetniŠkih skupin.
Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciĺjev, so realizirane seje občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, spĘem aktov, njihova objava v urađnih gĺasĺlih ter aŽurna objava gradĺv ter spĘetih
sklepov oziroma aktov na spletnistraniOV.

Realizacija glavnega izvedbenega cilja v letu 20í8:

V letu 2018 so bile realĺzĺľane vse sklicane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, objavljali sose vsĺ spľejeti sklepĺ v Uradnem glasilu oz' na spletni strani občine' V letu 2018 je bilo 7 ľednih in 2
dopisni sejiobČinskega sveta ter 17 sej delovnih teles obČinskega sveta'
V lettl 2018 je obĆinski svet Občĺne t/odice na svojĺh sejah sprąel 22 skiepov, 9 odiokov, pravĺlnik,
zaključnĺ ľačun proračuna, splemembe in dopolnĺtve Statuta občine Vodice, spremembe in dopoinitve
Posĺovnika obČinskega sveta' spreĺnembe in dopolnitve Posiovnika Naclzornega gdbora, 2 poroČiiio izidu
volitev in pĺogram dela obČinskega sveta' Vsi spĘeti pľedpisi so bili abjavqeni v uradnih glasilih oziroľna
na spietnistraniOV.

Sĺľan s2 od 189
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o1o1 90o1 Dejavnost občinskega sveta

o10'l9oo2 Dejavnost in nadzor volitev in refeĺendumov

010í900í Dejavn ost občinskega sveta {22 .000 EUR) 15 702 EUR

Opis PodProqrama

oběinski svet je najviŠji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolŽnosti občine Vodice'

Podprogram vključuje sredstva za delovanje obČinskega sveta

Zakonske in druoe Pravne oodlaqe

- Zakon o lokalni samouPravi'

- ;::i:il?ľj'!! ľJľi|;"čil za funkcionarje' Člane organov obÖine in člane delovnih teles v občini

Vodice,
Zakon o sistemu ptaě v javnem sektorju'

Zakon o javnĺh usluŽbencih,

Żakon za u ravnoteŽenje javnih financ'

Zagotovitev materialnih pogojev in strokovnih podlag za delo občinskega

svłniŠrirr skupin in financiranje polititnih strank'

sveta in niegovih delovnih teles'

2018 zagotovlieni vsi materialni pogoji in strokovne podlage za

njegovíh delovnih teles'

Realizacija cilia v letu 20í8:

občina Vodice ocenjuje' da so bili v letu

nemoteno delovanje obtinskega sveta in

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniŠkih skupin

Kazalci:

_ Kvalitetno, uěinkovito in pravočasno izvajanje nalog za občinski svet'

- AŽurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogoěanje

javnosti, da podaja pripombe oziroma p1"Jlog" k splošnim aktom v skladu s Poslovnikom obtine Vodice'

Realizacija cilja in kazalcev v letu 20í8:

obČina Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2018 pľavočasno ĺzvedene vse naloge' s katerĺmi smo

zagotovili nemoteno ieiouan.1e ooeinsregä sueta'' Prav tako je obcina Vodĺce skrbela za aŻurno

obveŠÖanje javnosti o obravnavi gradiv in-Jýe1emanju aktov in ońogoěanje javnosti,-da podaja pripombe

oziroma pľedloge }< splošnim aktom v ěasu javne obravnave v skladu s Poslovnikom oběine Vodice'

a121o1 abčinskisyeÍ - sejnÍne ęa'\oo E'JR} 14'812 EUR

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sejnine članov obČinskega sveta in delovnih teles

obČinskega sveta.

012102 občinski svet' materiałni strošRi
(1.000 EUR) 890 EUR

Sredstva na proraČunski postavki so bila porabljena za pripravo'

šuátá ĺn delovnih teles obcinskega sveta'
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01ila2 Dejavnosŕsvetníških skupin fl.o*a EUR) a EuR

Sredstva na proračunski postavki nĺso biła porabljena, saj občina Vodice ni prejela nobenega zahtevka sstranĺ svetniŠkih skupin'

0í0í9002 lzvedba in nadzor volitev in ľefergndumov (í6.000 EUR) í4.865 EUR
Qpis podoĺograma

občinska voliľna komisĺja izvaja naloge pri izvedbiobtĺnskih volitev in ĺokalnih referendumov
Zakonske in druoe oravne oodlaoe

- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volĺtvah v drŽavnizbor,
- Zakon o lokalnisamoupravi,
- Zakon o referendumu in o ljudski inĺciativi,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o evídencivoliĺne pravice,
- Zakon o uravnoteŽenju javnih financ,
- Statut obČine VodÍce.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje voĺilne pravice ter pravice do sodeiovanja priupravljanju javnĺh zadev v skladu z Ustavo Republike śloveni1e ter zagotavljanje učinkovite in zakonĺteĺzvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovania občanov príodloČanju.

Gĺavni letni izvedbeni cilj se adražav učinkovĺtł izvedbi ĺokalnĺh volĺtev'
-::_!l-::i._ _-f : ; i;:- 3- i:;
V letu 2018 so potekale lokalne volitve, na kateĺih je bilo v občĺnski svet občine Vodice za mandat 2018_2022 ĺzvoljenih 15 članov.

014117 votitve 
fls"ooo EuR) 19.969 EUR

otlrczloŽitq_v-'{eJéylrag$J okvlĺu gro.racvnsi<e postąvĘg

Sredstva na postavki so bila deĺno porabljena za kritje stroŠkov postavitve in odstranitve teľ hÍanjenjeoglasnih panojev z namenom zagotovitve plat<atnin móst za ĺzvéĺoo ponovljenega referenduma za drugitir, volitev v drŽavni zbor in lokalńih volitev'.V pretezneń aeiu'ň".o biĺa sredstva porabljena za namenĺzvedbe lokalnih volitev, in sicer za deiovanje volĺlnih org"ńáu, !a dobavo volilnega materiala' za placilostroŠkov izvedbe voĺitev na volĺŠčih in o:Fl:._s_tloske řouezáne z ĺzvedbo volitev, upoŠtevaje 3. ělenZakona o lokaĺnih volitvah (Uradni iist RS, št. 9ąloz - u-rJdno-li"ĺise"no néséallo,_ąs,ĺďa, asnzin 68/17)'

015101 Deiavnostpolĺtičnih strank ft'@o EUR) 896 EUR
Q!ĺaals?{ę!--qęlaY!os!Lv q kvl l:u p rqľąlu nske pos ľav Ke
Sľedstva na proraČunski postavki so bila ĺzplačana trem po|ĺtičnim strankam na osnovi Skĺepa ofinancĺranju politiČnih strank v Občinl Vodice

2000 NADZORNT ODBOR (6.250 EUR) 4.678 EUR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA {6.250 EUR} 4.678 EUR

Qgs ruĺo.{ie p1ĺ;raĆllĺis'[e p_sĺąt]s"s!{a11stva 'qbĆ;ne anqĹrej p9gĺ!śją-p-ipjŁĆUĘŁąpoĺałjśą
V ObČ;nl VlĺJ:ce 1ĺł ra |eĺ: padioČJu za;eio-.J*ir:,ĺłiU pudĹoĆJe Naflzornega odboľa oočine, Aater' V\ła.}anadz-ar nad pcrabo javnih financ
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Dokumentt doIooroČneoa ľazvoineoa načrtovanja

DolgoroČni cilj delovan'ia nadzornega odbora je pregledovati, prouČevati in ugotavljati sktadnost ravnanja

s pravnimi predpisi ter gospodarnosti nameńste poraoe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po

izvedbi revizij in morebitnih priiav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoŽenjem oV'

nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proraóunstin sredstev ter nadzoruje finantno poslovanje

uporabnikov proraěunskih sredstev'

oznaka in nazivi glavnih.oľogramov v oristotnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalninadzor
(6.250 EUR) 4.678 EUR

Oois olavneqa Proqrama

V program je zajeto delovno področje Nadzornega odbora oběine'

DolgoÍočni cilii glavneoa proqrama

Dolgorocni ciljje kvalĺtetno izvajanje nalog, in sicer; pregledovanje' proučevanje in ugotavljanje skladnosti

ĺavnanja s pravnimi predpisiteigospodarnosti namenske porabe sredstev v občini'

Dolgoľočni cilj nadzora se kaŽe tudi v oběasnih zahtevah po izvedbi revizij in podajanju morebĺtnih

sumov kaznivih dejanj pristojnim organom'

s premoŽenjem oV'
finančno poslovanje

uporabnikov proraču nskih sredstev'

Realizaciia citja v letu 2018:

CiljjebildoseŽen,sajsosezagotovilivsipogojizanemotenodelovanjeNadzornegaodboĺaobčine
vodice' Nadzoĺnĺ odboľ se je v letu 2018 sestal na 8 rednih sejah'

Podpĺoorarni in proraluĘski upoĺabniki znotľaj olavneqa prooraÍna

O2O39OO1 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odboľa (6.250 EUR) 4.678 EUR

oois podoľoqrama

Podprogramobsegasredstvazanadomeslllazanepoklicnoopravljanjefunkcijinzamater]alnestľoške
ělanom Nadzornega odbora občine Vodice'

Zakonske tn dľuoe pravne Bodlaqe

- Statut obČine Vodĺce,
- Poslovnik Nadzornega odbora,
.Pravilnikođoločitviplacilzafunkcionaľje,članeorganovoběineinclanedelovnihtelesvobČini

Vodice
ĺse

Zagotoviti nemoteno delo Nadzornega odbora'

Nadzorni odbor v Svo]em koněnem poroČilu izda obvezna priporoćila in predloge

Letni izvedbenĺ cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora v te

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem

nadzoruje namenskost in smôtrnost porabe proračunskĺh sredstev ter nadzoruje

e

letu
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Realizacija cilja v letu 20í8:

Cłlj je bil doseżen, saj so se zagotovili vsi pogojĺ za nernoteno delovanje Nadzornega odbora občine
Vodice.

013101 Nadzomĺ odbor - sejnÍne (6"000 EUR) 4.5ô4 EUR

(zso EUR) 115 EUR

Sredstva na postavki so bila porabĺjena za sejnine No in za izvedbo nadzorov s strani No' v skĺadu zveljavnim Pravilnikom o doloěitvi pláeiu za fuńkcionarje, člane o'gänou občine in člane delovnih teles vobčĺniVodice in v skladu s točkovalnikom vrednotenja oela nadzóřnega odbora.

u 31 a2 Nadzoml odbor - materÍałni sŕrośkÍ

Sredstva. so biĺa porabljena za pĺaČilo materialnih stroŠkov, ki so nastali pri delu nadzornega odbora,priprava in tiskanje gradiva.

3000 ŽuPAN (58"3 12 EURI 57.480 EUR
0{ PoLlTlcľl slsľeu (58.3í2 EUR} 57.480 EUR

opis podroČja oĺoralunske porabe, ooslaĺrstva obČĺne znotľai področla.p{9ľaÍuĘstę porąbe
Področje porabe zď1ema dejavnost Župana ĺn podŽupanov'

Dolgoročni cilj politicnega sistema je kvalitetno ĺzvajanje nalog, ki zagotavljajo stabiĺnost političnega
sistema v oběini Vodice.

Dolgorolni cilii oodĺoČia oroľačtlnske nnrahe

Dolgoročni ci lj je kvalitetno izvajanje nalog'

0101 Političnisistem

010í Politični sistem (58.3í2 EUR) 57.480 EUR
opis oĺavnega orograma

Program vkĺjučuje sĺedstva za delovanje občinskega sveta, żupana in podŽupana.

DolooľoĆni cilji gĘvneqa- proqrama

Dolgoľočni ciljje kvalitetno izvajanje nalog, kijih imajo v okvĺru politĺěnega sistema obcinskÍ funkcionarji.
Glavni letni izvedbenicilii in kaealci'-s katerimi se bo merilĺl dosegaryę zas.tpYüenłh ciłiev
Glavni izvedbeni ciiji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoroČnĺh ciljev
političnega sistema.

Pqdplqgĺamr ln Broracunskl r.ioorabníki zqQľai qĺavŁeĺ:a prqqrama

01019003 Dejavnost żupana in podŽupana

0ĺ019003 Dejavnost župana in podžupanov
{58.312 EUR}s7.480 EUR

oplg Bodprogĺanra

Podprogram zajema sredstva za pĺaČe in prispevke deioda1a|ca za socĺalno varnost funkctonarjev oV
Podprogľam Za]ema tucil srecistva za materlaine stroŠrce, povezane z de1avnost1o żupana in podŽupanov
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Zakonske in druoe Pravne Podlaoe

.PravilnikodoloČitviplaiilzafunkcionarje,ělaneorganovobčineinČlanedetovnihtelesvobčini
Vodice,
Zakon za uravnoteŽenje javnih financ'

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje funkcije żupana

ojaurj"nř in drŽavl.1anov' Dolgoroěni cilj na področju

letnihKadrovskihnaěrtovterizplačevanjeplaóvskladu

Cilj je tudi zagotavljanje ěim boljših pogojev za delo

izvrŠevanju njegove funkcije'

Realizacija cilja v letu 20ĺ8:

občĺna Vodice ocenjuje, da so bile v letu 2018 zag

podpore Županu pri izvrševanju njegove funkcije'

in podŽupana ter zagotavljanje ustavnih pravic

plaf je izvalanle zaposlovanja v okviru sprejetih

z zakonodaio.

Županstva in vse potrebne podpore Županu prt

otovljeni vsi pogoji za delo Źupanstva in vse potrebne

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

Reatizacija cilja v letu 20{8:

občina Vodice ocenjuje, da so bĺle v letu 2018 zagotovljeni vsł pogoji za delo Županstva in vse potrebne

podpore Županu pri Ĺvrsevanju njegove funkcĺje. đoein" Vodice je v letu 2018 imela 1 podŽupana'

a111o1i,upan,podžupan.plača,prispevkiinpovraěitaF7.562ÉUR)57.016EUR
ob razl_oĚjtev dei avn osti v o kVĺ Ĺu proíaěunske oostayke

Sredstva so bila porabl'iena za Županovo plaćo, ki vključuje poleg osnovne o|{! tudi regres za letni

dopust, povračilo stroŠkbv prevoza na oelďin pienĺane, vsá prispěvre in premije ter stroŠke pÍevoza V

dĺżavi.

Sĺedstva na postavkiso se porabila tudĺza delo podŽupana'

o111o2 Župan, podžupan ' materialnisŕroškí {75o EUR) 4u EuR

Sredstvanaproračunskipostavkisobilaporabljenazamaterialnestrošketerstrośkekonfeľenc'
seminarjev in Posvetov'

4ooo oBčlNsKA UPRAVA (8'443'179 EUR) 5'408'209 EUR

04sKUPNEADMINlsTRATlVNEsLuŽgelľsPLošNEJAVNEsToRlTvE(í 2o '5oo EuR) 1 ĺ ĺ 'ĺ 63 EUR

PodĺoČjezajemavsetistestoritve,kinisovzvezizdolocenofunkcĺjoinkij
ih običajno opravljajo centralni

uradi na razliČnih ravneh oblasti

Navedeno področje zaiematudi vzdrŽevanje in razvojinformacijskega sistema' kije ključnega pomena prl

izva.ianju nalog OV.

Dokumenti dolqorolneoa razvojneoa naĆrtovanJa

DolgoročniciljskupneadministratlvnesluŽbeinsplošnejavnestoritvejekvalitetnoizva1anjenalog,ki
zagotavljajo stabilnost v Obcini Vodice

QqEQ[gl2Ľ ę!tr podĺ oČla proraĆu nske oorabe

DolgoroČni cilj je kvalitetno izvajanje nalog'
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0402 lnfoľmatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne siuŽbe

0402 tnformatizacija upraye (22.000 EUR) 22.507 EUR
Opis glavneqa proorama

Program vključuje sredstva za vzdrżevanje ĺačunalniŠke opreme
Doloo-ĺoČni ciĺii .qĺ3vnega orogĺama

Zagotavljanje nemotenega dela, podprtega z delujočo informacijsko strukturo. Zgraditi racĺonalno,
uČinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih lKT standardih, in zagotavlja varnost,neprekinjenost delovanja, integrabi lnost in nadaljnj i razv o1.

Glavnĺ kazatci so zakonska skladnost ľeŠitev, dostopnost posameznih stoĺitev, stopnja avtomatizacijeposlovanja in razpoloŽĺjivost sistemov.

Modernizíranje in avtomatiziranje dela občĺnske uprave s posodabljanjem obsĘeČih in uvajanjem novihinformacijskih reŠitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih upoĺabnĺkov.
Realizacija citja v letu 2019

obČina Vodice ocenjuje, da so bili v letu 2018 zagotovljenĺvsi pogojiza moderniziranje in avtomatjzĺranjedela občinske upľave s posodabĺjanjem obstoječiń in uvajäniem novĺh ínforńacijskĺh reŠitev ineĺektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnĺkov. żagotovila so se sredsfua za đelovanjeračunal nĺŠkih programov.

Pod programj in proĺalunski unorabnikĺ znotĺąj qlevneqa pragĺa'T}e

t .! llv! t ĺlgvĺJg^q ü lla qotĺ gAtul a

04029001 lnformacijska i nfrastruktura
{22.AOg EUR) 22.507 EUR

opis podpĺooľama

Pod prog ľam v klj učuje sredstva za l nformati ko/G l S

Zakonske in druoe pravne pod|agśi

Zakan o lokaln i samoupravi

tn

Doigoročni cilj|so:

- Uvajan.ie sodobnih' skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejŠe delo notranjih upoľabnĺkov'
Kazalec je Število novih informacijskih reŠitev'

- Uva.;anje novih spletnih rešitev za zunanje uporabnike'
Kazalec je število novih spletnih reśĺtev.

- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja infoľmacijskih sistemov.
Kazalec je skupno trajanje nenaěrtovanih izpadov storitev,

Lel1t lzv-ed ben i crllł DÔdDlQg|g1lli|

- Posodabĺjanje obsto1ečih informacijskih reŠitev za zagotavljanje zakonske skladnostĺ' ssklen1enimi pogodbami o vzdrŽevanju obsto1eČih infĺ:rmácijskĺh reśitev Žełimo dosecĺ 100%
skladnost z zakonodajo'_ doseženo_ U'ľajanie sodobn!h. skupniľ: ĺnformacljsk!h reŠitev za ĺ.;ČinkoviiejŚe delo notranjrh upofabnikov.
Cilji so uvedba tekolega elektronskega aľhiviranja-- doseŽeno
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ečihinformacijskihĺeŠitevzzunanjimievidencamialidľugimirešitvami'Ciljje
popolno tehnitno Povezova nje z zunanjimi evidencami'- doseženo

Zagotavljanje nePrekinienega delovanja informacijskih sistemov. V okviru ukrepa zagotavljamo

sredstva za ustrezno Povecan je kapacitet računalniŠke ĺnfĺastrukture, zamenjavo odsluŽene

opreme, konsolidacijo in virtualizacijo streŽniŠke infrastruktu re, varovanje Podatkov in zunanlo

doseženo

Letni izvedbenĺ cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo zastavljenih

zagotoviti pogoie za delovanje informacljske tehnologiie'

Realizacija cilja v letu 20í8:

obcinaVodiceocenjuje,dasobitivletu2018zagotovljenĺvsipogojizaizvedbozastavljenihdolgoročnih
ciliev, torej zagotoviti óogoje za delovanje informacijske tehnologije.

V letu 2018 je spletna stran delovala nemoteno. lzvedene so bile Številne pľivzeto vkljuěene nadgradnje,

ki omogočajo laŽjo administľacijo spletne strani in boljšo uporabniŠko izkuŠnjo (npr. optimizirano ĺn

pohitrenodelovanjeiskanjapo.pl"tnĺstrani,telefonskeŠtevilkenaspletnistraniomogotajoneposredni
klicsklĺkomnaŠtevilko'prenovljeninzzakonodajousklalennovUPNnalogzaplačilavlog,kivsebuje
QR kodo idr.). Vse vloge in obrazci so bili usklájeni s sploŠno uredbo o varstvu osebnih podatkov'

posodobljen je bĺl tudi čenter za varstvo oseonirl podatkov- Za potrebe ĺzvedbe lokalnih volitev je bila

vzpostavłena podstran Lokalne volitve 2018'

014120 tnformatika/GtS G2'NO EUR) 22'507 EUR

tehnično podporo' -

ni
dolgoročnih ciljev, tore.1

opís qlavneoa orograma

ProgramvkljuČujesredstvazaobveŠČanjeiavnostiinizvedboprotokolarnihdogodkovterrazpolaganjein
upravljanje z oběinskim premoŽenjem_

Dolooĺoěni cilii glavneoa pĺoqrama

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveŠtanje javnosti in izvedba dogodkov ter zagotovitev

ustreznihpogojevzaučinkovitorazpolaganjeinupravljanjezoběinskimpremoŽenjem.

Glavni letni izvedbeni ciljĺ v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih

ciljev.

Realizacija cilja v tetu 20í8:

obcinaVodiceocenjuje'dasobilevletu2018izvedenevsenaČrtovaneaktĺvnostivokvirudolgoroěnih
ciljev.

mt

04039001 obveŠčanje domače in tuie javnostĺ

04039002 {zvedba protokolarnih dogodkov

o4o39oo3 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoŽenjem
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0403900{ Ôhvošňania ĺłamoj(n il a..i^ i_..__-a:Yv...499 ... ĺgjc Jąvla(,Đ(l (45.000 EUR} 46.1ĺ1 EuR
Q!ł]iji ĺ.loĺJĺ:ĺ uĺl ĺ al l la

Podprogľam Vključuje sredstva za objavo obcinskih predpisov V Uradnern glasilu občĺne Vodice, zaizdelavo javnega obČinskega glasila Kopitarjev glas ter za vzdrŽevanje in aŽuriranje kataioga informacĺjjavnega značaja. občane se obveŠča tudi prek spletne in Facebook strani občine Vodice ter prek jumbo
plakatov in drugih oglasnih prostoľov po občĺni Vodice'

Za!ĺgE!e.la-Ü!łqe pravne oodl.age

- Zakon o łoka|ni samoupravi,
- Odloka o javnem obcinskem glasitu Kopitarjev glas,_ odiok o gľbu in zastavi občine Vodice'

Dolgoročni ciljje kvalitetno in strokovno obveŠćanje javnosti

- Redno łn celovíto obveŠčanje javnostĺ o občinskih projektih in s stranĺ uprave podprtih dogodkihv obćinĺ ter o delu Županstva, obcinskega sveta in orugin organov obČĺng in občinske Uprave'- Število uradnih objav in občinskih gĺasil
- Reprezentativna in z enotnimi standaľdi podprta počastitev občjnskíh in drŽavnjh pĺaznikov'

Realizacija letnega ciIja in kazalcev v letu 20í8:
1. Uradno glasito Obiine Vodice

V letu 2018 je bilo łzdano 12 številk Uradnega glasila občine Vodice.
2' javno obćinsko gtasilo Kopitarjev glas

V letu 2018 je vseh naČrtovanih 10 Številk obČinskega glasila Kopitaĺjev glas ĺzŠlo redno in brez zamud. Vmesecu novembru je ĺzšla tudí posebna izdaja posvečena Lokalnim vołitvam 2018'
3. sp/eŕna stran občine Vodice

V letu 2018 je bilo objavljenih 127 obvestiĺ in novĺc občine Vodice, 98 dogodkov ín prireditev ter 55 javnih
razpłsov, natečajev' pozĺvov in drugih dokumentov javnega znaČ,aja' Na spletni stranĺ občĺne Vodice je
bĺla v ĺetu 2018 vzpostavljena tudi podstran Lokalne volitve 20'l8, na lĺaterije bilo objavljenih 78 uradnihobjav ter obvestil vezanih na delo občinske voliĺne komisl1e.

4. Facebock stran Cbčine Vodĺce
Na Facebook strani občine Vodice se redno objavljajo obvestila, informacije, novĺce, vabila ter fotografijes pľiľeditev.

5. Plakatno ĺnesťo
V ietu 2018 je občina Vodice na plakatni prostor izobesila 15 jumbo plakatov za namen obveŠčanja obrazliČnih pĺiloŹnostih. Plakatno mesto smo brezplaČno odobrilĺ druŠfuom ĺz obČine Vodĺce, ki so namestila
9 jumbo płakatov.

u41a6 obveščanje abčanov 
#5.0oa EUR) 46.1rt EUR

Qalą<"Ĺpltlę119e]cuagtĽ-plyiru pĺcľaČuĘpśg 9Q5tavke
Sredstva na proračunski postavki so bila poľabljena za objavo obČinskjh predpisov v Uradnern gĺasiluobČine Vodice, za izdelavo javnega občinskega'glasĺla ťą;'tá4ev gĺas ter'za vzorzevan.je in aŽuriľanjekataloga informacij javnega znaěaja'

Sredstva so bila por"abljena predvsem za stľoŠke zaĺoŽniških in tiskaĺskih storitev (ĺ:bi|kĺ:vanje, iiskanje indistribucija javnega občin'skega glasiła Kopĺtarjev glas), za stroŠke fotografir!nja, plaČila avtorskĺhhonoľarjev ĺn sejnin za Kopitai'jev gĺas iuredniia, uieĺíiii.l_ojbor, lektor, drugi izvajalci _ ĺrovinarskestoľitve) ter za stroŠke javnih objav v Uradnem glasilu ObČine voJice ĺpirp;;', ;.i";]", dĺstribucija)'
Sredstva so bila oorabljena tudi za vzdrŹevan1e in ażuriran;e kataloga informacij javnega znaČa1a' tisk innaiilestilev jurnbc piaKatov za obveŚČanje občanov na oglásnem prostoru Obclne Vcdlee ter namestitevdodatnih ogiasnih pangiev za kaľeľe je trilo pctrehn,;. . p.á"22peredi|vanri ZagDtovit| cołaľna sredsiva
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protokolarn ih dogodkov (48 .500 EUR) 40.588 EUR
04039002 lzvedba

opis podpľoorama

Podprogram obsega stroŠke prireditev za občinski praznik, druge občinske prireditve, promocijo občĺne in

stroŠke za obČinska priznanja'

Zakonske ĺn druqe prayne podlaqe

- Zakon o lokalnisamouPravi'
- Zakon o uravnoteženju javnih financ'

- Statut Obcine Vodice'
_ Pravilnĺk o porabi sredstev za protokol, reprezentanco' promocijo in darila oběine Vodice'

odlok o grbu in zastavi oběine Vodice

Dolgoročni cilj je kvalĺtetna in strokovna izvedba dogodkov ter promocije občine Vodice

Racionalno gospodarjenje s planiranimĺ sredstvi ob predpostavki' da se nivo Protokolamih

dogodkov zadrŽi na zdajŠnjem nivoju'

- Reprezentativna in z enltnimi standardi podprta poěastitev občinskih in dÉavnih praznikov'

- UspeŠno izvedene prĺredĺtve tekom leta'

- Promocija občine üooice na lokalni' regiona|ni in dĺŽavni ravni'

I(azalci.

- število izvedenih priredĺtev

- Število izvedenih promocijskih aktivnosti

Realizacija letnega citja in kazalcev v letu 20í8:

1. Prireditve za občinski praznik in druge občinske oriredÍty9

V (so)organizaciji občine vooĺce je bilo v leiu 2018 izvedenih 3ô javnih prireditev' Poleg javnih prireditev

je občina Vodice gostila veÖ sprejemou, obi.xou, sej in javnlń predstavitev' V ĺetu 2018 je bilo ob

oběinskĺmpraznikuizvedenih26prireditev.občinaVodicejeorganiziralaoziromasodelovalaprĺ
organizaciji 10 drugih oběinskih prireditev'

ooezn" í:ľ'ľi" na področiu protokola zagotovila, da obČinske prireditve potekajo po pĺotokolarnih

pravilih. občina vooicä pošilla ľojstnodnevnš čestitke, testitke ob rojstvu otroka, novoletna vošěila in

razliěne zahvale, Žalne telegrame, opravičila ter druge dopise v skladu s protokolom'

ooeín" í::[:"Jŕr'i za promocijo v drugih medijih, sodelovanje na nateČajih' sode'ovanje na dogodkih z

namenom promocije, pridobitev ceńifikatov' nuŘup knjig' podporo druŠtvom pri promoviľanju občine na

prireditvah in drugih dogodkih teľ nakup p.*o"u=Lĺ't-dari|. obČina Vodice.ie v letu 2018 podpľla 9

projektov ozĺroma natečajev'

4 občinska priznanja in darila

Żupan obcineVodĺce je na Slavnostni seji Občinskega sveta občineVodice leta 2018 podelĺl 5 priznanj

żupana. V letu 201e sá oĺle na Slavnostníseji obcinskega sveta obČineVodice leta 2018 podeljene Štiri

Plakete občine Vodice'

a141o7 Prireditve za obćinskĺ praznik ftż'aaa EIJR) 14'263 EUR

Sredstva proraČunske postavke so bila porabljena za organlzacijo in izvedbo 26 pĺireditev ob občinskim

praznĺku, in siceĺ.

- 16. Vses|ovensko sretanje staľodobnikov Vodice 2018'

- KošarkaŠki turnĺr 3x3 Vodice'
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_ Teniškĺturnirposameznĺkov,
_ Baĺinarski turnir trojk za pokal občine Vodĺce,
_ Šahovskiturnirposameznikov,

- Rockfest Vodice 2019,

- Nacionalni mesec skupnega branja 201g,
- Ex-tempore Vodĺce: Draguĺji preteklosti,

- Turnĺr v in_line hokeju,

- Nogometni turnir za pokal Obtine Vodice,
_ Razstava o Živĺjenju in delu Valentĺna Zarnika,
- Turnir trojk v odbojki na mivki,

- 18. Kopitarjevĺ dnevi,

- Slavnostna seja občinskega sveta občĺne Vodice,
- Zasaditev cepĺča mariborske Stare trte,
_ oöistimo Slovenijo: Tźnica vodice s predstavitvijo občínskih društev in vpisom novih čtanov,_ očĺstĺmo Sĺovenijo: ČiŠčenje melĺoracijskih kanalov in vodotokov,
- Veseĺa harmonika Skaručna 2018,

- 23' Gorski kronometer na Rašico,
- Evropskitedenmobilnosti,
_ Pređavanje zeliŠČarske sekcije DruŠtva upokojencev Vodice KoŠutniki: Vĺasta Mlakar.
- Kolesarska dirka 7. Velika nagrada obČine Vodice,
_ Gasilsko tekmovanje za ělane ĺn članĺce,
_ GĺeoalĺsKa preostava: Nltl tat ne more poŚteno ĺ(ľasti'
- Seškov memorial: Tek na Kĺvavec,
_ MednarodnidanstaĘših'

Sredstva so bila porabĺjena predvsern za stroŠke oblikovalskih, zaloŽnĺških ĺn tiskarskĺh storĺtev, avtorskehonorarje in storitve zunanjih sodełavcev, orugi sploini to ňä.äo"i material in storitve.

011108 Đruge občinske prireditve 
Go.ooo EUR) 8.535 EUR

sredstva proračunske postavke so bĺla porabĺjena za (so)oľganizacijo ĺn ĺzvedbo nasĺednjĺh 10 prĺreditev:
- 14' Veleslalom za pokaĺ občine Vodice ĺn 5. pohod na Krvavec ob slovenskem kulturnem prazniku,
- 3. Dobľodeĺni tek ałi hoja osnovne Šole Vodice,
- Dan odprtih vrat,

_ Koncert AndĘa Śifrer1a za dan Žena'
_ 19. čĺstĺlna akcĺ1a,

_ otvoritev VeČnamenskega športno rekľeativnega igriŠČa Utik,
_ Proslava ob dnevu drżavnosti in 25' obletnĺcĺ Prosvetnega druŠfua Vodice,
- Koncert Godbe Vodice na Kredarici,

- MiklavŽevanje,

- otvoritev vrtca Śkratek Svit Vodĺce.

Sredstva so blĺa porabljena predvsem za stroŠke oblikovaĺskih, zaloŽniških ĺn tiskarskih storitev avtorskehonoľarje in storitve zunanjih sodela,ĺcev, dľugr splośnĺ ter poióonl materłał ĺn stontve'
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fla.olo EUR)7.109 EUR
a1 41 09 Promocija občine

Sredstva proraČunske postavke so bila poĺabljena za píedstavĺtev obtine v mediiih' sodelovanie na

na dogodki h z namenom promocue , pĺĺdobitev certifikatov, nakuP knjig , podPoro

natelajih, sodelovanje
prireditvah in drugih dogodk ih ter nakuP Promociiskih daril

dĺuŠtvompri promoviranju obllne na

Sredstva so bila porabljena za sodelovanje pri naslednjĺh projekti h, natečajih in objavah v medijih'

zastav, drugi splošni in pose bni material in

- Veter v laseh,

- Zlałi kamen'

- Svetovnidan miru,

- Svetovnidan Čebel,

- znasmehomvŠolo,

- Dan za sPremembe,

- Nacionalni mesec skupnega branja'

- očistimo Slovenijo,

- EvroPskitedenmobilnosti'

- Prostovoljstvu prljazna oběina'

.predstavĺtevprojektovinnapovedprireditevobobčinskemprazniku(Gorenjskiglas)'

- oglaševanje obtinskih prireditev (Radio Gorenc)'

.predstavitevżivljen.iavobtiniinaktualnihpro1ektov(LetopisGoreniska2018)'

o1411o občĺnska priznanja ĺn darila rc'oaa EuR) 5/u6 EUR

Ob!'azloŹitev deiavnostj v okvĺĺu proĺaČvnske postavke

Sredstvaproračunskepostavkeso.bilaporabljenazapodelitevpriznanjzasluŽ.nimobČanom,skupinam
občanov, druŠtvom in drugim pravnim "":J;#;;;ĺň"yę 

oosázŕ". l.la ślavnostni sejiobčinskega sveta

oběineVodicejebĺlopodeljenihspriznan1zupańaiń4PlaketeobtineVodice'

sredstva so bila v skradu s pravirnikom o porabi sredstev za protokor, reprezentanco, promocrjo in darila

oběine Vodice porabljena za:

- oběane starejše od 90 let ob novem letu'

udeleżence Šńń*ł;it'rne prireditve ob drżavnem prazniku na Krvavcu'

- pustni 
"pr"J"* 

; u'tcu in sprejem Šolarjev v Kulturnem domu Vodĺce'

zaposlene " 
oteĺ".Ři"pravi in oben-zävodih ter tlanice oočinsxega sveta in nadzornega odbora za

dan Žena'

- udeleŽence čistilne akcije'

- devetošol"", r]'.o u="ň'g'l"t zakljuěilĺ šolsko leto z odliěnim koněnim uspehom'

_ razliěna orugtvlí posameznire ob oběinskem prazniku'

- prejemnike občinskih pnznanJ'

- prvoŠolc" ĺn uJj"u=re oľokjob začetku Šolskega leta 2018/2019'

- zaposlene v obČinski upravi t"ĺ. eĺaňJôĺJňur"ö" sveta in ŃżJ'o'n"g" odbora' zaposlene v Javnem

podjetju x"*"ňäi" 
'vóäii", osnouřłä, i'äö št,"t"k' š"ii Ýoalđ", Zdravstvenem domu, poŠti'

lekarni in knjiŽnici ter kl1uČne po.loun. óáłn"'i" ob boŽično-novoletnih praznikih'

a14124 Protokot in reprezentanca Í'5oo EUR) 5'235 EUR

Sľedstva proraČunske
storitve. Protokolarna

oostavke so bila poĺabljena za nakup

aäiii"' |rámoci;sxe oglede, organizacije proslav, izdatke za teprezentanco in druge

operativne odhodke

občina Vodice pošilja loJstno dnevne čestrtke' čestitke ob. rojstvu otroka, novoletna vošcila in razliČne

zahvale,Žalnetelegra*".op.auieilateľdrugedopisevskladusprotokolom'
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upŕavlianje z oběinskim prejg:liem 
_ --' !s{ŁĘU-Tł 1ľ] EUŠ

04039003 Razpolaganje in

Uois podprogrpna

Podprogram vsebuje sredstva za pravno zastopanje občine
ZalŚg[ske in dĺuge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Do|goročni cilj je kvalitetna ureditev pravnih razmerij.

Letni łzvedbení cilj podprograma je poraba sredstev za odprie postopke pred sodiŠči in postopke prednotarji ter za plačilo stroŠkov sodišč'

Realizacija cilja v letu 20í8:
občina Vodice je v letu 2018 v okviru odprtih postopkov pred sodiŠči porabĺla sredsfuą za zastopanje poodvetnĺku. Sredstva so se porabila tudi za stľoŠke notarjev in sodne stroŠke.

011111Pravno zastopanje oběine F.iloo EUR) 1.957 EuR

občina Vodice ima za opravljanje odvetniških storitev sklenjeno pogodbo z odvetnĺŠko plsarno' Sredstvana postavki so bila porabłjena za platĺlo stroŠkov v zveziz resevänp* rpornĺh i'đ., prect pristojnimisodĺšČi' v katerĺh je bodisi kot toŽeńka ali kot toŽnica udeleżená občina Vodice' lz te postavke so se krĺlitudi notarskistroŠki, predujmiv sodnlh postopkih in strosłĺloánin t"t"'

06 LoKALNA sAĺtJloUPRAVA (559.í50 EURI 456.163 EUR

Področje zajema sredstva za delovanje občjne, delovanje Skupnosti občin Slovenije, ZdruŽenja občinSlovenije in drugih oblĺk povezovanja občin'
pgeu[gł

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabiłnost v občĺnĺ Vodice'

Dolgorocni cilj je kvalĺtetno izvajanje nalog.

ozna.ka ln nazivl qiavnlh plqgIąmov V pristoinosti obČane

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacĺja vladne in lokaĺne ravni
0603 Dejavnost občĺnske upĺave

060ĺ Delovanje na podľočju rciáińá śámđüpranä ierTooiainacija ulałne in lokalne ravni
{8.650 EUR} 8.929 EUR

opisg]ayĺsga_g1ag1ąną

Zajema aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja rn povezovanja občin Ljubĺjanske urbane regijev ľazvojno ĺegljo, ki bo dosegia vjsoko konkurenčnost V svetu.
DQ]sotpJLł ciłrr gląvĺlęgą p'gg|é1llą

Ciljt kijih Želimo doseči

postati prĺznana in konKurenĆna razvojna agencija, ki uspeśno prispeva k razvoju ne !eljubljanske regije, temveČ cęiotne Slovenije,
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uveljavitĺ najpĺimernejšo prerazdelitev pristojnosti in finančnĺh Virov med drżavo in lokalno

samoupravo.
Kazalci

Število uspešno prijavljenih

viśina pridobljenih EU sred

projektov,

stev v Ljubljanski urbani regiji.

cilji:

- občine osrednjeslovenske regr1e postanejo prrjazna in prepoznavna celota s skupnimicilji'

- ěim več vkljuěenih obtin v RRA LUR'
- visoka participacĺja nosilcev razvoja v obČinah Ljubljanske urbane regije pri sprejemanju odloČitev

na regionalni ravni'

Kazalci:

- Število izvedenih projektov'

- Število srečanj na vladnĺ ravni,

- število sľečanj na lokalni ravni,

- procent sklepěnosti sej organov Ljubljanske urbane regije'

Realizacija cilja v letu 20í8:

Projekti, ki so sestavni deli izvedbenih naěrtov so Še v teku, zato trenutno ni moŽno opredeliti konČnega

rezultata, katerĺ bo znan Šele po zakljutku posameznih projektov (takrat bo moŽno opľedetiti tudĺ

posamezne kazalnike' s katerimĺse spĺemlja cilje programa).

RealiziralapasejenameraoustanovitvinovelokalneakcijskeskupineDomżale,Komenda,Medvode,
MengeŠ, Trzin in Vodice, saj je bila v letu 2018 podpisana Pogodba za sofinanciranje pripravljalnih

aktivnosti za ustanovitev nazivnega LAS'

0601 9OO3 Povezovanje lokatnih skupnosti

0601 9OO3 Povezovanie lokaln ih skupnosti {8.650 EUR)8.929 EUR

Opis podoroqrama

Podprogramvključujesredstvazadrugeoblikepovezovanjaobčin(delovanjeRegionalnerazvojne
agencije).

Ljubljansko urbano ľegijo sestavlja26obČin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni

povezanosti . Zaradite raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so obÖine Ljubljanske urbane

iegije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvop regĺje'

NatempodprogramusezagotavljajotudisredstvazaizvedbonotranjerevizijevokviruZdruŽen,|aobčin
Slovenije. občina Vodice je zZdrużenjem občin Slovenije sklenila dogovor o opravljanju storitev Skupne

notranjerevizijskeslużbet",.opou,"ČilustroŠkovzastoritveSkupnenotranjerevizijskesluŽbevobliki
letne Članarine.

Zakonske in druqe orayne Podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvola

odtok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljublianske urbane regije

Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalnĺravni

Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud -,:^--,-: - .

Uĺedba o pogojih ln merilń za dodel1evanje spodbud, pomembnih za skladnĺ regionalni razvo1

Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Słoveniji v programskem

obdobju 2a1Ą_2a2o za cil.l naloŽbe za rast in delovna mesta

Regronalni razvojni program 201 4-2020
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Qqlqpĺqt!ĺ ciljlpadpĘgĺaÜä i!.śarc.Ę_t. r!e'teryürsq!9ĺ:-e-]:l9!osssąľ].ę*eag1É.y!jcniŁe!!ię-ľ

Regionalno in pľostorsko uravnoteŽen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajarya strategije
gospodarskega ľazvoja Słovenĺje' Mehanizmi regionalnąa razvoja obsegajo splet Števiinih politik, med
njimi prostoĺskega naČrtovanja, zemljĺŠke politike, politike razvoja podeŽelja, politike varstva naravne in
kulturne dediŠčine, politike zmanjŠevanja razlik v zdravju in đeterminantah zdravja in podobno, ki v
povezavis povečano samostojnostjo ľegij prispodbujanju lastnega razvoja zmanjŠujejo regĺonalne razlike
v razvĺtosti' ToĘ je spodbujanje regionalnega razuoja eden kljuěnih vidĺkov spodbujanja tĺajnostnega
razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubtjanski urbani regiji.

Zaradi neenake razvitosti posameznih obČin je nujnost koordiniĺanih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski
urbani regi1i in oV velika, saj so praktitne izkuŠnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU
pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih stranitudi kopico speciíiěňĺn problemov, ki
nenazadnje vplivajo tudi na poČasnejšo rast oziľoma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda
posredno tudi vseh ostalih regĺj v drŽavi

KĺjuČni cil.1 podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposĺenosti in izboljŠanje človeškega kapitala v
Ljubljanski urbani regijĺ ter ustrezna institucionalna organizĺranost tako, da bo ustvaľjena razvojna mreŽa
oĺganizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjenr drŽavnih, zasebnih in civilno druŽbenih
organizacijskih struktuľ sposobna celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne
potenciale v regiji in povezati razvoj regij z nacionalnĺmi in mednarodnimi razvojnimi programiin projekti'

Šlrsi ci1l podprograma in s tem tudi regije:

- prvi dolgoročni ciĺj je deiujoče somestje: v tem okviru gre za takšen prostorski razvoj regĺje, ki bo
omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev ĺn bliŽino ohranjene narave vsem prebivalcem
regije,

drugič. ustvarjalni l.1udje in uspeŠna podjetja: omogočiti Želimo takšen razvoj ČloveŠkih virov in
gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regijĺ in konkurencnost v svetu"

Kazalci:

, -";;i:;'. t ;i; .;l.;;; ;; po;a;i;;;aga atČä;a'
- povpreČna pĺiČakovana Živĺjenjska doba,
- BDP/prebivalca,
- dodana vrednost na zaposlenega.

Realizacija cilia v tetu 2018:

Frojekti, ki so sestavni deli izvedbenih nacrtov so še v teku, zato trenutno nĺ moŽno opredeliti končnega
rezultata, kateri bo znan Šele po zakĺjuČku posameznil'ł pro.1ektov (takľat bo rnoŽno opredeliti tudi
posaínezne kazalnike, s kateĺimi se spremlja ciĺje progi'ama)'

Letni izvedbení cilj podprograrna je zagotoviti pogoje za delovanje

Realizacija cilja v letu 20í8:

občina Vodice je v letu 2018 zagotovila pogoje za delovanje tega podpľograma'

01411ô Projekti ljubtjanske urbane regije rc'8o7 EUR} g.as6 EuR
obrazloŽitę!' {eiavnosti v o kvi ru pľ9|aČunske oostavke
Sredstva so bila porabljena za sofinancĺĺanje dejavnosti Spodbujanja ĺegionalnega razvoja teľ zasofinanciran1e projekta Regĺonalna destinacijská orgánizacija - bsreon1a'slověn1a' 

!

Dodatna sĺedsĺĺa za sofinanciľanje Celostne prometne siraiegije LUR so biia zagotovijena Sprerazporeditvami
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014122 občinska uprava - reviziiske storłtve
(4.000 EUR) 4.00a EUR

občina Vodice je z ZdruŽenje m občin Slovenije v letu 2011 sklenila dogovo r o opravljanju storitev SkuPne

notranjerevizijske sluŽbe ter o povratilu stroŠkov za storitve SkuPne notranjerev izijske sluŽbe v obliki

Sredstva so bila Porabliena za plačilo članarine LAS Za mesto in vas

(550.500 EUR) 447.235 EUR

letne clanarine.

ZrevidiranjemsetakopoveěujekakovostĺnzakonitostdelaupraveoV,kakovostevidentiranjaposlovnih
Jođooŕđu in smotrnost porabe javnih sredstev'

014126 LAS Zaínesŕo in vas 0'813 EUR) 1'843 EUR

0603 Deiavnost oběinske uprave

Opĺs olavneqa or9orama

Pľogram vkljucuje sredstva za delovanje obČĺnske uprave'

DołqoroČni cilii olavn-eoa pĺ'oqrama

Restriktiven pristop porabe materialnih stroškov in nabave osnovn

zaposlenih' preventivno delovati na področju zdravja in varnosti pri
ih sredstev, strokovno izpopolnjevanja

delu.

Gospodarno ravnanje s proraČunskimi sredstvi

06039001 Administracija občinske upľave

06039002 Razpolaganje in upĺavljanje s premoŽenjem' potrebnim za delovan'ie občinske uprave

(435.500 EuRl 349.852 EUR
0603900í Admini oběinske upravestraciia

ooĺs oodprQErama

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave

Z-akonske in-druge oravne Podlaoe

- Kolektivna pogodba za)avni sektor'

- Kolektivna polodba za negospodarske dejavnosti' ,., :- ---:..;h .. ^raanih
.Uredbaonotranjiorganizaciji,sistemizaci1i,delovnihmestihĺnnazivihvorganihjavneupravelnv

pravosodnĺh organih'
- Zakon o delovnih razmerjih'

' Zakan o javnih usluŽbencih' 
]u za javne usluŽbence,' Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavaÍovanl

Zakon o lokalnĺ samoupĺavl'
Zakon o prispevkih za socialno varnost'

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju'

Zakon o varnostĺ in zdravju pridelu'

Zakon za uravnoteŽenje javnih fĺnanc
lo

Dolgorocni cilj je kvalitetno in strokovno delovanle občinske uprave'

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviĺu pravic porabe proračunskih sredstev

Glavniizvedbeniciljjeuspešnoinučinkovitoizvajanjezastavljenthnalog.
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Kazalci

Število udeleŹb na seminarjih
- pravoÖasno in zakonito izplačĺlo pĺač

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20í8:
V letu 2018 so bile Vse plače pľavočasno in zakonito izpĺačane'
Zaposleni so se udeleŽevali izobraŽevanj in seminaľjev ter opravĺli Vsa usposabljanja za zakonitodelovanje.

014101 občinska uprava - plaěe, prispevki ĺn povračila
aoęapŹxęy-

014103 občinska uprava - materialni stroškí

sploŠno korist).

{s90.000 EUR) 315.729 EUR

(4A.AO0 EUR) 29.824 EUR

Place so bile v letu 2018 glede na realĺzirane zaposlĺtve načńovane po navodilĺh MF brez usklajevanj inbľez redne delovne uspešnosti' 
''V 

reaĺizacijo so vštetĺ stroŠkí za_ osnovne plaČe, dodatek za delovnodobo' ľegres, zmanjšano povračilo.stroŠkov prevoza in prehrane, vsi obvezni prispevki ĺn davki, premijeprostovoijnega kolektĺvnega pokojninskega zäuarovanja ier strosĹi |r"uo." v drŽavi.

Ęa.zlog za niŻjo realizacijo je odsotnost zaradi starševskega dopusta ĺn zasedenost delovnih mest le Vdelu poslovnega leta.

Sredstva za materialne, 9t1ost9 so biĺa poĺabljena za pokri$e izdatkov, ki so nastali pri delu občinskeuprave in so bili po vsebini nasjednji: pisarniŠkĺ'materĺai in stäiituá čistĺlni material in storitve, zaloŽniškein tiskarske storitve ter fotokopiŕanje, strosri easopisov' revu, knjig in strokovne literature, str'oglaŠevalskih storitev' stroŠek odvozá odpadkov,' telefäną i"L'",'eĺektronske pośte, poštnĺne, gorĺv inmaziv za prevozna sredstva, strośkí vzdrż'evanja ĺn popravila_uo.ĺi, n"oo*estnĺń ĺelov'ia vozila, stroŠkipľistojbin za registľacijo vozil ter zavarovalná preiĺljá_ň;;k;; vinjete za sluŽbeno vozilo, Stroški
:í:?t?"ľ-1*:':?:!i:":,3i:":j:Iľ' ľ:q|'Ť9u tĘľ'' .źipáĺéňiň,'članarine v zdruŽenjih (ZoS ĺn sos),

014119 Uspasabljanje ĺn ízobraževanje zapostenih G.*aa EUR) 1.208 EUR

Sredstva so se namenila za.udeležbo zaposlenih v občinski upľavi na treh seminar.lih teľ na naslednjihizobraŽevanjih in strokovnih izpopoĺnjeuań1ĺn. pripravá-iń řpit źup, usposabljanje ĺn imenovanje v nazivter razni seminarji za zaposlene. 
'

au123 občinska uprava - varnost Ín zdrauje pridelu ę.Oao EUR) 91 EUR
a!rac]ge!!ęy!
V letu 2018 so biĺa sredstva porabljena za usposabljanje zaposlenih za varnost in zdravje pri delu.

0ô039002 Razpolaganje in upľavljanje s premoŽen|em, potreÉnĺm za ĺelovan;e-óbčaÍ'ďre üpia'
{í{5"000 EuR} 97.382 EUR

Oprs pqgprogfama

Podpľogram vsebuje sredstva za tekoče in ĺnvesticijsko vzdrŽevanje občinskih zgradb ter nakup invzdrŽevanje opreme.

Z6$9ĺl skę ji.:-d rłłoę pľavłe sadlągę

Zakon o lokaĺni samoupravi

Qslssĺggqai]jt.pBdprog.la::e !n Ęz:]eLsla|el].lol-se bo meĺiĺo dasęqanłe zaqlgyl.lenih cl]jgv
DołgoroČni cĺljje zagotavljanje pogojev za kvaĺĺtetno ln strokovno d*ĺovanje obeinske uprave
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Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanie obtinske uprave'

Kazalci:

- število izvedenih ukrepov za tekoče VzdrŽevanje obČinskih objektov

Realizaciia ciliev in kazalcev v letu 2018:

občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala vse pogoje za tekoěe vzdrŽevanje oběĺnskih objektov'

011118 občinske zgradbe'tekoče floo'ooO EUR) 87'800 EUR

obĺazlołitev deiavnosti v okviĺu pľoraćunske postavke

Sredstva so se porabila za pokrivanje stroškov: elektrike, vodooskrbe in komunalnih storitev' ogrevanja'

odvoza odpadkov, storitve varovanja zgradb in prostorov, zavarovanja objektov in ostalih tekočih zadev

za potrebe rednega vzdrŽevanja občinskih zgradb in opľeme'

o142o2 občinsŕa uprava'nakup in vzdĺževanje opreme fto'ooł EUR) 8'071 EUR

Obrazlożitev delavnosti v okviru proĺalunske oostavke

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške in pisarniŠke opÍeme v objektu na naslovu Šro1etosta

cesta 7.

011207 jJreditev prostorov v objektu šnoĺieloška 7 F'oał EUR) 1'511 EUR

obĺazlożitev dgjgYnosti v okviru oĺoračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev javne razsvetljave pri objektu Śxof;etosra cesta 7'

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (82.OOO EUR) 82.436 EUR

Področje zaiema civilne oľganizacijske oblike sistema zaŠčite, obveŠčanja in ukrepanja v primeru

naravnih in drugih nesret'

Do-ku m-ęnti dol ooroČneo a razvoi neqa naČrtova n ia

Dolgoročni cilj obrambe in ukľepov ob izrednih dogodkih je kvaĺitetno izvajanje nalog' ki zagotavljajo

stabilnost v obcini Vodice' občina imazata namen sprejete vse z zakonom predpisane dokumente'

Dolgorolni. ci liĺ poś.ročia proraČu nske ooĺabe

Dolgoročni ciljje kvalitetno izvajanje nalog, zagotavljanje usposobljenih kadrov in tehniěno podporo'

oznaka in $aeivi olavnih oro9ramov y oristoinosti občĺne

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami

0703 Vaľstvo pred naľavnimi in dľugiminesreěami (82. ooo EUR)82.436 EUR

Qpis gląvneoa proorama

ZAŠČ|TA lN REŠEVANJE ter JAVNA GASILSKA SLUŻBA:

Narava in clovek nas nenehno preseneě ata. Żal ve|ikokrat v negativnem smislu' Zato je potrebno

vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite

reŠevalne stoĺitve ljudem na območju oV ter s tem zviŠuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi

nesrecami.

QolqoľoČnt ctlli olavngoa orograma

zAŠČlTA lN REŠEVANJE:
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- ZviŠevanje ravni reŠevalnih storitev (s krajŠanjem odzĺVnega Časa, poveěevanjem
usposobłjenosti in opľemijenostĺ, z izboljŠevanjem socielovanja med sluŽbami ter z
izboljŠevanjem organizĺranosti),

- zviševanje ravnĺ pĺipravĺjenostĺ na nesreče, kaĺ bo imelo za posledico pĺeprečitev ozĺroma
zmanjŠanje Števila Žrtev in drugih posledic teh nesreě,

- hitra obnova pogojev za >normalno< Življenje ĺjudi.
JAVNA GAslLSKA SLUŽBR:

_ zviševanje ravni reŠevalnih storitev (s krajŠanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenostiin opremljenostĺ, z izboljŠevanjem sodelovanja med słuŽbami ter z ĺzboljševanjem
organiziranosti),

_ zviševanje ravni pripravljenosti (kadrovske ĺn tehnične) na nesreče, kar bo imelo za posledico
preprečitev oziroma zrnanjŠanje števila Žrtev in drugih posledic teh nesreč.

a]ąYdśmrErcdhgli-allji in ĺÍazalś:_Ls katerimi sę bo merilo doseganJe zastavljenih pilięY

Glavni izvedbeni cilji v proračunskeĺn letu so izvajanje načńovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih eiĺjev, ki
sta jih spĘeĺa GZ Vodice in PGD ter štab GZ občine Vodĺce'

ohĺaniti Čas prĺhoda na mesto nesreče javne gasilske sluŽbe v enakem povpľeČju kot doslej.

ohraniti ali izboljšatĺ poŽarno pokritje območja oV'
Realizacija ciliev in kazalcev v letu 2018:

občina Vodice ocenjuje, da je z zagotavljanjem sredstev za delovanje Gasilske zveze Vodice in
pľostovoljnih občinskih gasilskih društev:

_ ohraníla čas prihoda na mesto nesreče javne gasłlske sluŽbe v enakem povprečju kot doslej,- ohranila poŽarno pokritje obmoČja oV.
Glede na vsakoletne menjave in posodabljanja ľeŠevalne opreme, letnega izvajanja vaj, usposabljanj in
izobraŽevanj v gasilski sluŽbi, dejanskih posredovanj ob nesreiah lahko ugotavljamo' da se poveČuje
ŕátlgn raěorlalnilr cłnĺi}arr

Ęgg[p-ĺogĺąmi in pĺoralunskĺ uporabnjki znoÍą o!-av-[goa ploorama

07039001 Pripravljenost sistema za zaŠčĺto, reŠevanje ĺn pomoě

07039002 Delovanje sistema zazaščito, reŠevanje in pomoč

07039001 Pľipravljenost sistema za zašěitou ľeševanje in pomoč {2.000 EUR} 2.000 EUR
Qpis podpĺoqrama

Podprogram vsebuje sredstva za organiziranje, opremljanje
civilne zaščite teľ drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

1e!s!s!e$-d&s e pĺa v! e B_gdlggę

= Zakon o lokalnisamoupĺavi,
- Zakon o varstvu pred naľavnimi in drugimi nesreČami'

in usposabljanje organov, enot in sluŽb

líl c

Doĺgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kva|itetno in strokovno priprav|jenost.

k

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za deĺovan'je sistema, kar pomeni permanentno
izobraŻevanje kadrov' nabava oprema za posamezne sęstave

Realizacija ciĺjev v letu 2018:

obĆina Vodĺce ocenjuje da je v ĺetu 20'18 zagotovĺla primeľne pogoje za deĺo,ĺanje sisterna.
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o21 1 01 Civilna zaščíta' redna dejavnost
(2.000 EUR) 2.000 EUR

določitev stanja siren na gasilskih domovih GZ
Sredstva so bila porabljena za vzdrŽ'euanje AED' ogled in

Vodice ter PoPravilo le-teh'

pomoč 0.000 EUR) 80 .4356 EUR(8
07039002 De lovanie s istema za zaščito'reševanje in

Opis podnroorama

PodprogramvsebujesredstvazastroŠkeoperativnegadelovanjagasilskihdruštevinobČinskihgasilskih
zvez, investicijsko vzdrŽevanje in nakup g""ĺ;rin vózil ĺn gasilsk'e opreme (financirane tudi s poŽarno

takso).

Zakonske in dĺuqe pravne podlaqe

- Zakon o lokalnisamouPravi'
- Zakon o varstvu pĺed poŽarom'

- Zakon o gasilstvu'

DolgoroČnĺ ciljje zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesreěami.

Letniizvedbenici{podprogramajezagotovitipogojeza
delovanje sistema skladno z Letnim obČinskim

programom ZlR.

Realizacija ciljev v letu 20í8:

oběina Vodice ocenjuje, da je v letu 2018 zagotovila vse pogoje za delovanje sistema'

o21 2o1 Civitna zaščita' investicije
(5.OOO EUR) 4.760 EUR

Sredstva so bila porabljena za izvedbo temeljne ploŠěe za aglegal ter popravilo siren na gasilskih

domovih GZ Vodice.

oB138-18-007

031101Gasiíska zveza Vodice in gasilska društva F7.aoo ÉUR) 47.000 EUR

EUR.

a31 1 02 Sredsťva požarne takse
p.oao EUR) 8.676 EUR

obrazloŹitev deĺavnosti V okvirg oroíačUnske oost]avke

V mesecu juniju 2015 podpisana krovna pogodba o opravljanju lokalne gasiłske javne sluŽbe za obdobje

2015 do 2018, se lu uiěř,iäđĺá reaIiziraiaY'JJJn"'Jö*;;ilń1 iź'i" J'řJv"* je bilo nakazanih 47'000

SredstvapoŽarnegaskladasoprih-odekproraěuna,.ki.gameseČnonakaŽeodboĺzarazpolaganjes
sĺedstvi poŽarnega'sřiää" vr"o" Ŕs .ŕl"ä"äiiäiäelirn-ir<on,]-Ě'"l"t. '!:91ľ1^:: 

se redno mesecno

nakazovala Gasilski zvezi Vodice' r" 
"reáitua 

so izključno namen1äna opremljanju',podĺočja pożarnega

Varstva v lokalnih skupnostih. Sred:tva * biä" tetu zbĺg po'äüll"ńá za ňarup gásilsxih zaŠčitnlh oblek'

čelad, cevi, zaseitni'näo|;i;;, iaŠcitnih rokavic, pasov, svetilke'

ffill€SGasrlstra zveza Vadiee'investiciie G0'0AO EUR) 20'AA0 EUR

k

Sredstva so bila porabljena skladno s n'r9!|loo1iľ ĽČľ
vool"" je sredstva namenila za nabavo zaŠcitne opreme ln

m nabave gasilske opreme GZ in PGD. GZ

;'"Ji' za nämoteno opravljanje svojega dela'
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N ?vezava na pi qekte v o k !' ĺr! pfÜrä cu l.].sĺ(e 
-p 

jgia!8g
o8138-14-005

lzhocĺišća''3ąką!g1lf;_tcĹnę!j!9. 
Ę1'ą{q1 i pĺg{Lcgqyp'ĹąVlE PQ|g

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (5.000 EUR) 5.804 EUR

Področje deła je zakonsko uĘeno v predpisih' ki obravnavajo probĺematiko vzgoje ĺn izobraŽevanja ter

::ľ""' 
cestnega prometa' Podlaga za deĺovanje Sveta za jreventĺvo in vzgojo v cestnem prometu oV

Področje zajema naloge na podĺočju prometne vaľnostiv občini

- Praviĺnik o prometni signalĺzacĺji ĺn pľometnĺopremi na javnih cestah,- odlok o obČinskih cestah'

Dolgoročnĺ cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

0Ao? Pnliniiobą ią l,á^ż^^}i^.:I-_ J_:

Zakon o pravilih cestnega prometa,
Zakan o voznikih,
Zakon o motornih vozĺĺih,
Zakon o prekrŠkĺh,
Praviĺnik o pogojih' kíjih moĘo izpolnjevati voziĺa in vozniki vozĺl s katerimĺ se prevaŹajo skupineotrok,

0802 Policijska in krimina listična dejavnost (5.000 EUR) 5.804 EUR
ooĺs q|avnega oroqrama

Program zajema sÍedstva za zagotavljanje prometne vamosti v občini
Doĺoq{9cnĺ cĺjji qĺa-v_ĺ}eoa pľoqraĺna

Dolgoročni cĺljje kvaĺitetno in strokovno zagotavĺjanje varncsti.

Q!ą!nL]ę!Ę.l.iz'ĺedbenĺ ciljj..in kazaĺci' s ka|eĺjĺ"ni se bo meľilo@
Glavni izvedbeni ciljĺ v proľačunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoľoČnih cĺljev.
Realizacija ciljev v letu 20í8:

Z zagotovitvijo deĺovanja sPVcP in z zagotovitvijo sredstev zaizobraŽevanje otrok, kako se obnašatĺ vcestnem pľometu ocenjujemo, da smo doseglízastavľjenĺ letni ciĺj.

08029001 Prometna vaľnost

08029001 Prometna varnost
{s.000 EUR} s.804 EUR

oBig Bplpĺggraĺne

Podpi'ogram obsega sredstva za đeiovanje Sveta za preventivo in vzgo1o V cestnem prometu
Zą|pqs!!E in diq'gę F|'a'v_lię pdĘsę

- Zakan c cestah,
Zakon o iokalnĺ Sanloup|avi
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Poglavitni dolgoroČni cilj .ie letno zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih Šolah na področju prometne

Vzgoje, pomoČ mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtci h, umirjanje prometa pred vńci'

osnovnirni šolamĺ in ustanovam iter zagotovitev vaľnih poti v šolo in vńec'

Realizacija ciljev v letu 20í8:

Z zagotovitvijo delovan.ia SPVCP
cestnem Prometu ocenjujemo' da

in z zagotovitvijo sredste v za izobraŽevanje otrok' kako se obnašatĺ v

smo dosegli zastavljenitetnicilj in s tem tudi izvrŠujemo dolgoľočni cilj

Letni izvedbeni cirj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanie Sveta za Preventivo in vzgojo v

cestnem Prometu'

Kazalci:

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

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20í8:

Vletu2018jebilaizvedena1sejaSvetazapreventivoinvaĺnostVcestnemprometu.

ZagotovljenisobilivsipogojizadelovanjeSvetazapreventivoinvzgojovcestnempĺometu'

091112SvetzapreventÍvoinvzgojovcestnemprometuF,looEUR)5.8MEUR
obrazloŽitev d-eiavnostl v okviru ororaČunske postavke

Sredstva so bila porabljena za najem dveh staciona1i!'.r merilnikov hitrostĺ ter popravilo ohišja

stacionarnega radar1a, stŕoŠke obdelave pů'a'tr"i 
"{ĺ:{ľľ' 

stoiitáv iz naslova merlenja prekoračitve

hĺtrosti. Poraba prorätunske postavke ŕ "uáči. od načrtovaŕ' 
-.äí 

piednodno nĺ^bilo mogoce predvideti

števila kršiteljev, katerim ie bil poslän'ä'"č'l- *tog oooatńá sľedstva so bila zagotovljena s

prerazPoreditvami.

11 KMET|JsTVo, GozDARsTvo lN RlBlŠTvo (295'150 EuR) í9'830 EUR

Področje zalemaizvajanje programov na področju kmetijstva in gozdarstva'

PodroČje obsega izvajanje Programov kmetiistva, gozdarstva in ribiŠtva. Program reforme kmetijstva ĺn

żivilstva je neposredno povezan z evrops ko kmetijsko Politiko ĺn zajema izvajanje ukrePov razvoja

podeŽelja ter stĺukturne ukrepe v kmetilstvu' v manjŠem delu ukrepe v gozdarstvu. Program reforme

kmetijstva in Živilstva Prog ram obsega ukrePe za P restrukturiranje kmetiistva' s katerim i se izboliŠuje

uČinkovitost, konkuľeněnost in pľoizvodna struktura v kmetijstvu, spodbuja ĺazvoj dopolnilnih dejavnosti

povezan ĺh s pľimaĺno proizvodn jo, uPorabo standard izirane Pridelave in Predelave kmetĺjskih pridelkov

zaradi Česar se zmanjšujejo vplivi kmetijstva na okolje, ukrepe za izboljšanje znanja na področju

prima rne pĺoizvodnje, ohranjanje trad icionalnih stavb na podeŽelju' dajanje PodPor za razuoi strokovnih

druŠtev in prireditev na podeŽelju

Program gozdarstva

SprogramomsezagotavljajopogojizavzdrŻevanjegozdnihpľometnic,sěimerseizboljšaodpńost
gozdov, omogoČa gospooarján1e z n1iml in ĺazvoj prostoČasnih aktivnostĺ v gozdu'

_ Pľogram razvoja podeŽelja 2014-202a'
.SmerniceEvropskeunijeodrŽavnipomočivkmetijskemingozdaľskemsektoĺjuternapodeŽeĺju

za obdobje od2014 doŻ020
_ Uredba komisije (Es) Št' 14o8l2afi o uporabiČIenov 87 in 88 Pogodbe pripomoČlde minimĺs'

_ Uredba komisije (Es) št' 1407l2o13' o uporaoi Členov 87 in 88 Pogodbe pri dżavnĺ pomoči za

majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s prolzvodnjo trŽenja kmetijskrh proizvodov'
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- R.esoĺucija o nacionalnern gozdnem plogramu'
- Zakon o kmetĺjskĺh zemĺjĺŠÖih,
- Pravi|nik o łzvajanju komasacij kmetijskih zemljiŠč,- Zakon o evĺdentiĺanju nepremičnin.

Lq]s-o-tpětus!|Ĺpod rolią Bĺstgfunsląpgra.bę
Dolgoľočn i cilj je kvaĺitetno izvajanje nalog.

1102 Program reforme kmetijsfua in Živilstva

1103 SploŠne stoľitve v kmetíjstvu

1104 Gozdarstvo

1í02 Program refoľme kmetiistva in Źivilstva
{283.000 EUR) í0.496 EUR

Opis glavneoa proorama

DołslroĆni cilil glavneqa oroqraĘg

Dolgoročni ciiji programa kmetljstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva ĺn gozdarstva iz ohľanjenąa okoija,_ ľazvoj raznolikih dejavnosti - temelj dolgorocnega oviga k-ał<ovosti źivljenja na podeŽelju,- razvoj socĺalnega kapitala in ohranjanje ĺdentitete pooázeqa- poveČati konkuľencnost slovenskega podeżelja v okvĺľu SLo in EU,
Ciljiso dosegljiviz ĺzvajanjem ukrepov za:

i+ĺł^l;x^ ̂ : -.-^--- j'- .' j' '"--'",-
povečanje obsąa ekoloŠke in integrirane orĺd;;;;_''lll 

'!! 49l9rĺ'qYvl

żívalim in okolju prijazno kmetovanje v uĘeni kĘinĺ,
spodbujanje večje proizvodne uČinkovitosti kmetljskih gospodaĺstev na območjih z omejenirnidejavniki,

Program vključuje sredstva za struktuľne ukrepe v kmetijstvu in Živilstvu, sredsfua za razvo! inprĺlagajanje podeżelskih obmoěli_, zemljiśke operacije in ukrepe za stabilizacijo trga.

ĺzboljŠanje veĺikostne in posestne stľukture kmetijskih gospodarstev,
ĺzboljŠanje dostopnosti in povezanosti zem|jiŠČ,
kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetĺjĺ in razvoj mikro podjetniŠtva na podeŽelju,
dobro prepoznavnost ín trŽenje dobrin podeŽelja'
organiziranost razliČnih interesnih skupin kot spodbujevalk ľazvoja pocteŽelja,
razvoj obstojeČih notranjih moŽnostĺ podeŽeĺja (ohranjanje n"r"un" dediŠčine in identĺtetepodeŽelja).

Glavni izvedbeni ciĺji v pľoraěunskern ĺetu so izvajanje nacrtovanih aktivnosti v okviru doĺgoroČnih ciĺjev.
Realizacija letnega cilja v letu 20í8:
občina Vodice ocenjuje, da je z zagotovłtvijo materialnih ín finančnih pogojev za izva1an1e načrtovanihaktivnosti v okviľu dolgoroČnih ciljev, sledila letnemu cilju' Do razlike rned načrtovanimi ĺn realiziranimizdatki proraČuna v viŠĺni 272.5a432 EUR je priŠlo predvsem zaradĺ spremembe dinamike (izvedbe alifinanciranja) lzvąanla investicij zamika pridobitve nepovľatnih sredstev ter zamika plaČil v leto 2019

5 a
11029001 Strukturnĺ ukrep! v kmetqstvu in Živilstvu

1 1029aÜ2 Razvoj in prĺiagajan1e podeŽełskíh obmoČ1

1 'l029003 Zemĺjlśxe operacile
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1 1029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

íĺ029001 Stľukturni ukrepi v kmetljstvu in Živilstvu (soo EUR) 0 EUR

Opis oodproorama

Podprogram zagotavlja sredstva za nalożbe v kmetijska gospodaĺstva za primarno proizvodnjo' naloŽbe v

onranjanje dopolnilne dejavnosti ter Štipendiranje bodočih nosilcev kmetÜ'

Zakonske in druqe pĹavne oodlage

- Zakon o kmetijstvu,
- Pravilnik o oĹran1an1u in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeŽelja v občinĺ Vodice za

programsko obdobje Ż015 '2a20.

Dolgoročni ciljĺ podprograma so:

- zagotavljanje primernega dohodka za kmetije in podeŽelsko prebivalstvo'

- povečanje obsega kontrolirane kmetĺjske pridelave'

- izboljŠanje učinkovitosti in konkureněnosti v kmetijstvu'

- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetustva'
.razvijanjedopolnilnihdejavnostiinmikropodjetništvanapodeŽelju.

Dolgoroěnĺ cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnĺh pomoči za naloŽbe v kmetijska gospodarstva'

Letni izvedbeni ci|iĺ oodo'-ooĺama in kazalci' s kateÍimi se bo rneĺĺlo đoseganie zastavlĺenih ci|jev

Letnĺ izvedbenĺ cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dolgorocnega cilja'

Realizacija clljev in kazalcev v letu 2018:

obČina Vodice ocenjuje, da je zzagotovitvijo finančnih sredstev za Štipendĺľanje bodočih nosĺlcev kmetij

omogotila uresničitev letnega ĺzvedbenega cilja programa' Realizacije ni bilo, ker se na razpis ni prijavil

noben kandidat.

o/u116 Štipendiranje bodoěih nosÍIcev kmetij F00 EUR) 0 EUR

obĺazloŽitev delavnosti v okvlru oľoraěunske postavke

Sredstva na tej proračunskĺ postavki so se zagotavljala za Štipendiranje' bodočih nosilcev kmetijskĺh

gospodarstev, dijakov in študentov kmetijskih sméri za_namen dodelitve v okviru letne dodelitve sredstev

ř okviĺu javnega razpisa na podroěju kmetijstva'

V letu 2018 ni bila oddana nobena vloga v okviru javnega razpisa'

Navezava na oroiekte v okvirgpĺoraČunske oostavkg

NRP ob138-15-002

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeŽelja v občini Vodice za programsko

obdobje 2015 -2024
Razpis za subvencionĺranje kmetĺjske dejavnosti občine Vodice za leta 2Q18

1'to29oo2 Razvoj in pľilagajanje podeżelskih območij (5.000 EUR)o EUR

ools oodoroqÍama

PodprogramzagotavljasredstvazarazvojinprilagajanjepodeŽeIskihobmocij

Zakonske ĺn druqe oĺavĘe podlagśl

- Za(on o kmetijstvu
- Pravilnik o podrobnejŠih kriterij in meĺilih za olajšave plačila komunalnega prispevka v obČini

Vodice

Stran 85 od 'ĺ89



€
Zakliuěni ľačun proračuna obČine Vodice za leto 2018

DojqqaĚügLl|lgggtgg{ąg1a in kazalci s katerlnli se Ł'o nleł-ilo dcseg?nje zastev]lcĺiheiiięy

DolgoľoČni cilj je zagotavĺjanje sredstev za razvĄ in ohranjanje kmetijskih gospodarstev'
l.ął*l i-rl.-.rłh__-;..l!l: ^^,l_--..- i-. !---_r_:LÜtĺji ilveüoFtll (liiil poűĺji üqĺśäłjla ji-i KaZalci 5 kaĺeĺiÍni se,oo Íneĺ.iio doseganie zastavl.1enth crlje-v

Letni izvedbeni cĺlj podprogľama je zagotoviti pogoje zaizvajanie.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20í8:

občina Vodice ocenjuje, da so bile z zagotovitvijo finančnih sredstev podane moŽnostĺ za olajŠavo
plačila komunalnega prispevka za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti, vendar v letu 2018
ni bilo podane vloge za tovrstno olajŠavo.

0lu122 olajšave plačÍIa komunalnega prispevka-kmetijstvo (5.ooo ELJR) o EUR
obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororaČunske ogptąvÍe

Sredstva niso bila koľiŠČena, saj v letu 2018 ni bilo podane nobene vĺoge za olajŠavo pĺačila
komunalnega pľispevka - kmetijstvo.

Navezava n a pro1eklę Ľ.o_ĘViĺuproraČu! ske postavke

o8138-17-001

ĺ í029003 Zemljiške opeľaciie {270.000 EUR} 4.702 EUR

QpiE podpĺooĺamą

Podprogram vsebuje sĺedstva za izvedbg komasacijskega postopka ter sredstva za pomoč za
zaokroŽitev zemljišČ ĺn ureditev poljskih poti"

Zakonske ln druge pravne podiaqe_

- Zakon o kmetijstvu,
- Zakan o lokaĺnĺsamouoravi,
- Zakon o kmetijskĺh zemljiŠčih,
- Pravilnik o izvajanju komasaclj kmetijskih zemljišč,
- ZaĘon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon ojavnem naroČanju,
- Pľavilnĺk o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeŽelja v ObČini Vodice za

programsko obdobje 2A15 - 202A.
D*olqoĺočll qilŁpQqlp|osrama in kaŹälci, 9 kateľĺI_sąbo merĺlo dpqeqąnie zastav|ląnih cilję_v

Dolgoročni cĺlji podprograma so uspeŠno zakljuČen komasacijsk| postopek, spodbujanje veČje proizvodne
učinkovitosti kmetĺjskih gospodarstev na obrnočjih z omejenĺmi dejavniki, ĺzboljŠanje velikostne in
posestne struktuľe kmetijskih gospodaľstev, izboljŠanje dostopnosti in povezanosti zernljiŠč z
zaokroŽitvijo zemljiŠč ter ureditev pol.1skih poti.

Letn_i izvedbenl!|lii podgľoqramg iÍ] k-auąlQi s hąi9rimĺ Se bo merilo c|oseoanie zastavlienih ciĺjev

ĺzvedba vseh postopkov določenih za izvedbo komasaeije in agromelioracije, zagotovitev sredstev za
pomoč za zaokroŽitev zemljišc ĺn uĺeditev poljskih potĺ.

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

1. lzvedba agľomelioracije na komasacijskem obmocju Vodice v osrednjem delu občine'
Agromelioracĺjska deĺa obsegajo razgľadnjo starih poti, izgradnjo novĺh poti, krČitev grmovja in dreves,
naslpavanje ĺcdovitne zemlje ter obnovo in izgi'adnjo novih melioracijskih jarkov' V okvinl izgradnje novih
poti bo zgrajenih ca' 9 km novth poljskih poti' ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih povĺŠin,
kar bo pripomogio k učinkoviiejši in laŽji obcieĺavi zemljiŚc. Zaključek deije pľedviden v jeseni 2019'

2 Za potľebe izvedlre komasaeĺ1e in agľornełioĺacĺje na komasacijskem območju Z, Jin V cjel obČine so
se vrŠile aktivncsti za coĺoČitev obsega komasacijskega obmoČja teĺ ĺzveciba aktivnosti za pridobĺtev
manjkajoČih soglasij .
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3 ZazaokroŽitev zemljišč na podlagi leln-ega razpisa v le1u 2018 V skladu z Pravilnikom o ohranjanju in

spodbujanju razvoja nł."tii.w" in pJoezel'a v oběini Vodice za pro'ramsko obdobje 2015 - 2020 ni bilo

podanih vlog.

4. sredstva so se namenjara tudi za ureditev porjskih poti skladno

Do razlike med načrtovanimi in realiziranĺmi izdatki proraČuna v vi

zaradi spremembe'Ji""*,r" (izvedbe ati financirania) izvajania i

sredstev, poznega prejema odloČb ter zamika płaÖil v leto 2019'

0/u1 1 8 Ag romeliorac ija' osrednjí del obči ne VodÍ ce

z letnim načrtom oz' programom'

šini 265'298,42 EUR je pńšlo predvsem

nvesticii, zamika pridobitve nepovratnih

Rok za dokonČanje del, ki je bit no Predviden jesenl 2018, se je podaljŠal
prvot

od|oČbe o pravlc| do sredstev Dodatno

agromelioraciiskih del, ki tangirajo

o8138-15-004

044120 Pomoč za zaokrožitev zemljišć

e60.oao EUR) 192 EUR

zaradt Pozne izdaje

je bila predvid ena Prilagod itev Ćasovn e dinamike tistih

traso Povezovalnega kanala C0, sai bi izvedba sledila gradnji ląanala

F.OOA EUR) 1.20a EUR

(.oaa EUĐ a EUR

?^o^aĺnavedenega sredstva na proračunski postavki niso bila poĺabljena v viŠini, kot je bilo nacrtovano;

;;;"i; prenasájo v naslednje proračunsko leto'

Dela se izvĄajona komasacijs|e.m 9b*??u 
Vodice v osredniem delu občine in predstavljajo zaključek

komasacije. Agromelioracijská dela oo."g"jä äää;ji '6iń óoti. tgradn,o novih poti' krČitev grmov,a

in dreves, nasipavanje ro.dovitne zemlje téi oořouo ń ĺzgraon1;";;iń mälioracĺjsxih larkov V okvtru

izgradnje novih poti # ä;ä;iňä i11 i'""n-pjl"xln-p"ti' ŕioooä.agotavljale nemoten dostop do

kmetiiskih povrŠin, xar uďpripomog.lo. k ,ěi;ň;it"JŠ'in laz1i oloeräň ř*ri".,e .zai'lv9!bo 
del1e obtina

Vodice pńdobila tudi"finántna sreástva 
'- 

ä""iłi ľó9'i91"'5ś za-kmetijsŔe trge in razvoj podeŹelja iz

Proorama za ÍazvoJpodeŽelia v viŠini zoą-'äoó,go"euĺi ngror;eriä'*ĺšl-á déla 
'izvaia 

podjetje Kuhta

o.o.ó., zaključek deljé predviden najkasn"iä" iä!*i z-olg' při e"ňái oó''"m potek in de1anskI zakljuČex

odvisen tudi od vremenskih razmeĺ'

o8138-15-01 1

olur19 Komasacija in agromelioracija J' V in Z del občine Vodice

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo izraěuna Bruto dodane vrednosti na komasacijskem

obmocju Vodice. -- -^r^r,ara ^rar{rrc

V zveziz novo komasacijo, ki bi se lzvedla v Z' J in V delu obČine pa so potekala predvsem dela v zvezt z

uskladitvijo xomasacffin' ä|ääěii, g-l;de' .'ä 
"piioäňř; ;gtšJa-žJ-iźueooó postopka PoslediČno

;J;;";l; tąa naslova niso bila porabljena'

Sred stva so se namenjala v okviru razPisa za subvencioniranje kmeti,lske dejavnosti na podlagi Pravilnika

o ohranjani u in sPodbujanj u razvoia stva in podeżelja v obČini Vodlce za programsko obdobje
kmetij

aĺazpis se ni prijavil noben vlagate lj, zato

Ża15-2oŻa, in sicer za ukreP: zaokroŽitev kmetijski h zemliiśČ. N

sredstva niso bila dodeljena

Vi

NRP ob138-15-005

Pravilnikoohranjanjuinspodbujanlurazvojakmetij
obdoble 2A15 - 2024

Razpiszasubvencioniran1ekmetijskedejavnostiobčineVodiceza\eto2018

stva in podeŽelja v oblini Vodice za programsko
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044t21 UĘanje po$skih potÍ
9.00a EUR) 3.310 EUR

ľ'gf;;ľľJ."''ilJil'jJffila deia na poljskih poteh, .n sicer čiŠčenje vej ĺn odstranjevanje štorov, nasipanje

1ĺ029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
17 .500 EUR) 5.794 EUR

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za pomoč prizagotavljanju tehnične podpore v kmetijstvu
Zakonske ln dĺuqe pĺavne podlgog

- Zakon o kmetijstvu,
- Pravĺlnik o dodeljevanju pomoěiza ohľanjanje in razvoj kmetjjstva in podeŽelja v obČiniVodice zapľogramsko obdobje 2015 - 2a2a.

Dolgoročnĺ ciĺjí podprograma so

- zagotavljanje pľimernega dohodka za kmetije in podeŽelsko prebĺvalstvo,- povečanje obsąa kontrołirane kmetijske prĺdelave,- izboljŠanje učinkovitosti in konkurenčnosti v kmetijstvu,- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva,_ ĺazvijanje dopolnilnih dejavnostĺ in mikľo podjetniŠtva na podeżelju.
Dolgorocni cilji bodo doseżenĺ z dodeljevanjem drŽavnĺh pomoči za naĺoŽbe v kmetijska gospodarstva

Letni izvedbeni cĺlj podprogľama
namenoín poveČanja uČinkovitosti

1e zagotoviti pogoje za izvajanje izobraŽevanj, predavanj, ekskurzlj zkmetiiske oroizvoĺłnia

(5.000 EUR} 4.3/ĺ4 EUR

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20í8:
obČina Vodíce ocenjuje, da )e z zagolovitvijo íinančnih sredstev za zagotavĺjanje tehnĺčne podpore vkmetijsfuu, uresničiĺa letni ĺzvedbeni ą programa

a/ut14 Zagotavtjanje tehnične padpore v kmetiistvu 
{7.5oo E]JR) 5"794 EUR

Javni razpis za dodelítev pomoči za ohranjarye in, spodbuianje razvoja krnetljstva in podeŽelja v občíniVodice v letu 201 8 je bil objavĺjen u ropit"ł"vem glasu in na spletni strani občine Vodice.
Za dodelitev pomoci po ukrepu Št' 4: Pomo ć za zagotavĺjanje 

_tehniěĺe podpore v kmetijstvu, sta seprljavila 2 vlagatelja, kateľima so bisredstva odobrena-v uiśiňi ilóoo EUR in 4.794,1o EUR'
l&tvezava na proięktP v akviľu proľąĆ{ł[ską postavke
o8138-15_008

í103 Splošne storitve v kmetijstvu

ooĺs' qlavnega progrgma

Program vključuje sredstva za zdravstveno Varstvo rastlin in ŽĺvaÍi.

Dq lg g Ĺíł Č n l tül- s]e-Đ]ęg a*.pl'Iog1ą!g

Dcĺgoľocnĺciĺj1e kvalĺtetn_o in stľokovno izvajan.1e programa z zagotavljanjem veČje stopnje zavarovanostiŽĺvaji in kmeti1skih pridelkov, kar do|goroČnc zĺ"nan]šuje finanJne rizĺke kmetijskih gospodaľstev in zustrezno zaŠČíto zapuŠčenih Živali

Glavlil leíłl lzrlliĺ]ł]eĺ.rĺĺ;lili l!.]_ka:Jl(jl s k.ł|t,,ĺĺĺ,ĺ.:ĺ_: ĺ.:o 1.ęĺ;l9'!.9.segal]l-ę--ąą9!ąV_ilę_,i!: 'ciłę-1
Glavni izvedbeni ciljĺ v proraiunskem leŕłi So izvajan1enaćrtoĺĺanlh aktivnosti v nkrriľl j.lńl^^.ni<ń;!.r -iti^..
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11o39oo2 Zdravstveno varswo rastlin in Živali

1't039002 Zdravstveno varctvo rastlin in Źivali

tn

(5.000 EUR) 4.344 EUR

Opis oodprograma

Podprogram Vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetiŠč za Živali in za sofinanciľanje zavarovalnih

premi;.

Zakonske in druqe pĺavne oodlaqe

- Zakon o zaŠčiti Živali,

- Pravilnik o ohran1anju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeŹelja v obóini Vodice za

programsko obdobje Żo15 - 2020

Dolgoľočni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnih pomoěi za plačilo zavarovalnih premij in z

ustreznozašcitozapuŠčenihŽivaliinzmanjševanjemnjihovegaštevila.

Letni izvedbeni ďlji oodoroqrama |n kaza|ci' s katerimi se bo meriło doseoanie zastavlienih ci|iev

Letni cilji bodo doseŽeni z dodeljevanjem drŽavnih pomočĺ za plačĺlo zavarovalnih premij in z ustrezno

zaŠěito zapuŠöenih Živali.

Realizaciia ciljev in kazalcev v letu 2018:

obČina Vodice ocenjuje, da je z zagotovitvijo financnih sredstev (za namen pomoči pri plačĺlu

zavarovalnih premij in za delovanje zavetiŠěa za zapuščene Źivali) uresnicila letni izvedbeni cilj

programa.

V letu 2018 smo zabeleŻili manj prijav o zapuŠčenih Živalih kot v letu poprej' V letu 2018 je bilo 6 prijav' v

letu 2017'15.

Sredstva za placilo zavarovalnih premij so bila v letu 2018 v celoti porabłjena'

og11o3 ZavetÍšče za male živali p'oaO EUR) 2'344 EUR

obraz|oŽitev deiaY.nosti v okviru oroĺa-Ćunske oostavke

obcĺno zakon obvezuje zagotoviti ustrezno zavetiŠce za najdene male Živaĺi {psĺ in matke)' občina

Vodice je v tetu 2018 zagotavljala sredstvá za ulov in oskrbo ná1oenin psov in maČk,ter za storitve najema

boksa, sorazmerno deleŽu, ki sktadno z zaŕońsrimidoloČili s pogodbo odpade na obČino Vodice'

V letu 2018 smo zabeleŽili manj prijav (ali obvestil o odlovu zapuščenih Živali} kot v letu poprE (6 (2018)'

15 (2017\,5 (2016)).

o/u112 Pamoč za ptaěilo zavaravalnÍh premij G'00o EUą 2'a00 EUR

obrazloŽitev dejavnosti v olĺvĺru pľoľaČunske p-ostavke

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjŠatĺ posledice in tveganja, kijih na plodovih in

posevkih naredijo neugodni vremenski Joiä'i-t"i zman1säti fueganja in izgube, nastale zaradi bolezni

domačih Živali V letu 2018 so se na podtägi ĺazpisa oodélila sredstva trem vlagateljem'

Navezava na qrolekte v okviru pĺoračunske gostavkEl

NRP ob1 38-15-006

Pravilnik o dodeljevanju pomoČi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeŽelja v občini Vodice za

prog ľamsko obdob1e 20 1 5-2o2a

1í04 Gozdarstvo

oł ts g!ąv tega p roq!ągxl

Progľam vkijuČu1e sredstva za gradnjo in vzdrŽevanje gozdne infrastrukture
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Do lgoračnl ci li i g]ąylegą-ffotlÍąíxą

Dolgoročni cilji so:

_ zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, kijo doloČajo gozdnogospoda!.ski naÖĺ-ti {vzdrŽevanje in
uĘanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),

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

- povečanje gospodarske izkorišěenosti gozda.
Glavnĺ |eJuĘv-ędbęni q]łii in kazal-ql s kateĺimi se bo m_eJilŁdoseganie zastavłienih cilięy

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktĺvnosti v okvĺru dolgoľočnih ciljev.
Podorooľarni in gr_oralunski uporabnikĺ znotrał o|avneoa pĺgqĺama

1104900't VzdrŽevanje in gradnja gozdnih cest.

ĺ ĺ04900íVzdźevanje in gradnja gozdnih cest (7.í50 EUR} 4.989 EuR

-O!Ę!odpĺoqrarna
Podprogľam zagotavlja sredsfua za gradnjo, rekonstrukcĺjo in vzdľŽevanje gozdnih cest in dľuge gozdne
ĺnfrastrukture (gozdne vla ke).

eĺs@
Zakon o gozdovih

Dolgoročni cĺlj je ĺedno vzdźevanje gozdnih cest in gozdnih vlak za povečanje gospodarske
izkorišČenosti gozda

Letnĺ izvedbenlci{ii podBrooĺ'amajn kazalgi*s katerimi se bo meriio doseqaĘĺe ząstavljenih.qiliev

Letni cllj je zagotoviti redno letno vzdrźevanje gozdnih cest, odvĺsno od zagotovĺjenah sredstev in
prizadetosticestiŠČa ĺn vzdrŽevanje gozdnih vlakza poveč'anje gospodarske ĺzkođščenosti gozda'
Kazalcł

- dolŽina uĘenih gozdnih cest in vlak.
Realizacija ciljev in kazalcev v letu 2018:

V letu 2018 je bilo urejenih 8 gozdnih cest v skupni dolŽini 8'946 m ter 3 gozdne vlake v skupni dolŽini
700 m.

043105 Gazdne cesŕe Ín gozdne v(ake - redno vzdlževanje F.15o EuR) 4"g8g EUR
obrazioŹitev dęjavnostL Y.gsVrľu'Br-Úrarunske oosta

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena za redno vzdrŽevanje gozdnih cest in vlak.
Realizacija postavke je niŽja od načrtovane zaĺadi nemogoČih pogojev {delo v glo'boLi zmrzali alĺ toplijeseni), ki so jih postavili naravovaĺstveniki z namenom zaŠéite Žab.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
(633.29s EUR) 528.956 EUR

ĺJprg pgdĺ9e]a plaletungKę p9ŕ'3_tę,sasjelslyąlEej1e enotraj poclroĆja proľaćunske.porabe

PodroČje zajema podľočie cestnega prometa in cestne infrastrukture teĺ vodne ĺnfrastrukture v obČini
Vodice

Podioc1e proĺ"aČunske porabe proraĆunskega upoi'abnika PRoMET PRoMĘTNA lNFRASTRUKTURA lN
KoMUNlKÁcĺJE pokrlva podĺoČja, k; se nanaśajo ĺ:a

- urejanje vseh vrst cesinega pľometa
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- izvajanje strokovno razvojnih nalog s podroÖja prometa'

_ izvajanje strokovno razvojnih nalog in urąanje celovite komunalne infrastľukture-

zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega znalaja, ki so vezane na stranke in

doloČene roke' To so ĺzdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj in mnenj' Naloge z

intenzivno proraČunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrŽevalna dela naloge,

strokovno razvo'ine naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodaľske javne službe

vzdrżevanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in

prometne opreme ter nekaterih ostalih gospodarskih javnih sluŽb.

Naloge ĺnvesticijskega značaja so:

- zagotavĺjanjeprometnevarnostĺ,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa'

- izvajanje novogradenj cestne in ostale komunalne infrastrukture,

- izvĄanle rekonstrukcij in adaptacij cest, cestne in ostale komunalne infrastrukture do dimenzij

oziroma obsega, ki Še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adapiaciJe se lahko

kot >dela v javno koĺist<< izvajajo v območju cestnega sveta V last| oV, pod pogojem da ne

preseŽejo predpisanih dimenzij oziroma obsega),

- upravljanje s prometno sĺgnalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah'

Ceste, prometna signalizacrja in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to doloČajo predpisi, ki

urejajo ceste in vamost cestnega prometa' Zakon določa, da prometno ureditev v naseliih doloČi lokalna

skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoČe in varno odvijanje prometa, Prometna ureditev je naČin odvijanja

prometa, ki ga za cJsto ali njen del oziroma za naselje alĺ njegov del določi upravljavec (občina)'

Prometna ureditev zĄema dotóčanie prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve

uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in dolocanje ukrepov za umirjanje

pĺometa, ureditev miru.1oČega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območlj ornejene hitrosti

in obmotij za peŠce tei oolóeanje drugih obveznosti udeleŽencev v cestnern 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 vzdrżevanja cest v segmentu

cestnoprometne signalizacije se izvalajo v okviru zunanjega partnerja - Javna razsvetljava'

Te.naloge se delijo na:

- redno vzdĺŽevanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in veńikalne), redno

vzdrżevanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenĺjivih prometnih znakov, ipd ),

-rednovzdrŽevanjepľometneopreme(smernikov'LEDopreme'avtomatskihdviŽnihstebričkov'
ĺpd.).

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanaŠajo na:

- sPreml.ianje Prometnih tokov,

- upravljanje banke cestnih podatkov,

- strategija programa občinske prometne politike'

- načrtovanje in upravljanje cestnega omreŽja'

Doku men ti dolgoĺoČneqa razvojneqa nąĆrtovan ia

- Zakon o cestah
- Gradbenizakon
- Dokumenti dolgoroČnega razvojnega načrtovarya za to podroČje

- Pravilnik o prometni sĺgnalizaciji in prometni opĺemi na javnih cestah

- Pravilnĺk o vrstah vzdrŽevalnih del na javnih cestah in nivo.ju rednega vzdĺŽeuanja javnih cest

- odlok o lokalnih gospodarskih javnih sluŽbah v občini Vodĺce

- odlok o občinskih cestah v občiniVodice

Dolgoroćno zasledujemo cllje, ki so usmerjeni v tĺajnostni razvoj in napredek mesta, nanaŠa.1o pa se

pred'isem na.

.povečanjegospodarnostiinuČinkovitostimestnegaprometnegaomre4a,
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- izboljŠanje prometne Varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne potiV Šoło,
- omogoČanjemobiinostiprebivalstva,
- zmanjŠanje škodljivih uČinkov prometa na okolje'
- izboljŠanje energijske učinkovitosti plometa.

oznaka in naziviglavIlih pĺoqramov v prisloinostiobline

1302 Cestni prornet ĺn infrastruktuĺa

í302 Cestni pľomet in infrastruktuľa (82s.895 EUR) 520.309 EUR

Opis olavnega 'pĺq$ąma
Program vkljuČuje sredstva za upravljanje in tekoěe vzdrŽevanje obiinskih cest, investicijsko vzdrŽevanje
in gradnjo občinskih cest ĺn cestne razsvetljave ter ostiale komunalne infrastľukture, ki se načeloma
umeŠča v cestno telo.

Glavni program 1302 Cestni promet in infľastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo
podzakonskih aktov, strateŠkih in razvojnih dokumentov, medoběinskega in mednarodnega sodelovanja
in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela' ki se nanašajo na
ceste in cestni promet' V okviru istega progranna se zagotavlja tudĺ priprava pravnih, strateških in
razvojnih dokumentov za vrsto drugih gospodarskłh javnih sluŽb, kĺ so povezane z umeŠlanjem dotične
infrastruktuĺe v cestno telo.

DolqoroĆĺll cilIi glavnegą Qtosíamą

StrateŠki cilj na področju vzdrżevanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so
usmerjeni ziasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboĺjšanje prometne varnosti,
zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zrnanjŠanje škodljivih vpĺivov prometa okolje. Pomensko
enaki oz' podobnĺ so tudi cilji na podroěju ostalih gospodarskih javnih sluŽb' pri katerih se inřastruktura
nrtłrohn: u ĺ niihnrĺn i>llaiaaia l lmaěÄa rł naoĺna łal^

Strukturni cilji na področju vzdrŽevanja cestne infĺastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omreŽja'
- poveČanje pľometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje.
- izboljśanje voznih pogojev,
_ obnavljanje, uĘanje, izboljšanje obstojeČe in gradnja nove ostale komunaĺne infrastrukture, kĺ se

načeloma uľneŠča v cestno teio.
Do{goročni oziroma tĄni cilji glavnega programa soj

- zagotavljanjeprometnevarnostj,
- zagotavljanje pretočnosti prometa'
- obnavljanje, uĘanje' izbol1Šanje obstojeČe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture, ki se

načeloma umeŠča v cestno telo'
Q]"ąynr!g!t'riz:ĺedŁą:l qilil i'n kazą1st€la!eĺ!]]1ś9 b.9.ĺlerłlQ dĺ:seqanje zas.tą!ŕii*nrh ciliev

Glavni ciil! łzva1anja pľogľama vzdrŽevan.ja je ohranjanje ĺealne vrednosti cestne infrastrukture in
zagotavĺjanje prometne varnosti za vse udeleŽence v prometu. VzdrŽevanje se izvaja na podlagi
standardov łn normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrŽevalnih del na javnih cestah in nłvoju rednega
vzdrŽevanja javnih cest'

G|avnĺ lzvedbeni cllji gp Lr5rn*rjenĺ na

- nadaljnja Širite,ľ obmoČij za pešce,
- ureditev prometa izlasti nrĺrujoČega) v stanovanjskin soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šoĺ in vzgojno vaľstvenih Ustanov
- ureditev tunstlcne in druge obvestiine signalizacqe,
- ĺjcvečaĺl1e celeźa uporabe lavnin pľevoznin sí-edstev,
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_ poveČanje deleŽa potovanj, ki se opravijo z aĺternativnimi prevoznimi sredstvi' zlasti s kolesi'

- zmanjŠanje energijske potratnosti prometnih sredstev'

- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalsWa'

_ obnavljanje, uľejanje, izboljšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastruktuĺe' kĺ se

nateloma umeŠěa v cestno telo,

_ trajnostno izboljŠanje standarda komunalne, energetske in telekomunikaciiske opremljenosti

stavbnih obmoČij.

Letnĺ izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrżevanje obcĺnskih cest,

- zagotavljanjeprimernepÍevoznosticest'
- zagotavljanjepľometnevarnosti'
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa'

- zagotavljanjeprevoznostiobčinskihcest'
_ obnavljanje, urejanje, izboĘšanje obstoječe in gradnja nove ostale komunalne infrastrukture' ki se

načeloma umeŠča v cestno telo'
_ izboljŠevanje standarda komunalne, energetske in telekomunikacĺjske opremljenosti posameznih

stavbnih območij.
Realizacija ciliev in kazalcev v letu 2018:

obČina Vodice ocenjuje da le zzagotovitvijo finančnih sredstev uresnĺtila letne izvedbene cilje programa'

13o29oo1 Upravljanje in tekoČe vzdżevanje občinskih cest

13o29oo2 lnvesticijsko vzdżevanje in gradnja oběĺnskih cest

1 3029003 Urejanie cestnega prometa

1 3029004 Cestna razsvetliava

tekoěe vzdĺževanje občinskih cest 195.8í3 EUR} í99.344EUR
13029001 UPravlianie in

Opĺs podorograrna

Podpĺogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrŽevanje lokalnih cest (letno in zimsko)'

upravljanje in tekoČe vzdrŽevanje javnih potiin trgov (letno in zimsko)' upĺavljanje in tekoče vzdrŽevanje

cestne infrastrukture (pločniki' kolesarske poti, mostovi, varovalne ogąe' ovire za umirjanje prometa)'

Zako!-tsł<e in druqe pravne L-odlaq.e

- Zakon o vaľnosti cestnega prometa'

- Zakon o prevozih v cestnem prometu
tn 5

Dolgoroěni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrżevanla' da je omogočen varen

se ohranjajo alĺ izboljŠajo prometne, tehnijne in varnostne lastnosti' da se ceste in okolje

Škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest'

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrŽevanja obČinske

infĺastrukture(62,67?krnkategoĺiziranihjavnihcesĘasfaltiranih48,076km,makadamskih14,596
Realizaciia kazalcev v letu 2018:

- Število sneŽnih dni - v letu 2018 je bilo 41 sneŽnih dni

- koliČina porabljene soliprizłmski sluŽbi_ v letu 2018 je bĺlo porabljeno 1235'80 t soli

- Število ur pluzánja - v letu 20.18 je bilo realiziranih 659 ur p{uŽenja,

_ število krpan1 cest v m2 pri letnem vzdrŻevanju cest _ V letu 2018 je bilo izvedenih za krpan1e

manjŠih udarnih jam27,50 m2, 
lĺh 4750 30 m bankin'.dolżtnavzdrŹevanihbankĺn.vletu2018.jebilovzdrŽevaĺ
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_ lll,^l^^ Á_^-l--l:a.|vÍ\aĺl l(i PlęĺJlds(ltVE l ÍlaíUsega oosega'_ ulejena cestna infrastruktura, pŕevoznost cest in Vaľnost prometa,- VzdrŽevani obcestni |arki, propusti in ostali elementi odvodnjavanja.- vzdrŽevana obcestna vegetacija (obrezovanje drevja in košnja obcestnih robov).
043101 oöčlnsłe ceste in javne potĺ - redno vzdrźevanje flo1.ooo EuR) 112.364 EUR

Sredstva so bila porabljena za naslednja tekoča vzdłŽevalna dela: čiŠěenje cest po zimski sluŽbi _pometanje, košnja trave - pomladanska in poĺetna' vzdrŽevanje makadamskih cest, VzdrŽevanje bankin,vzdľŽevanje asfaltnih povrŠin - krpanje, obrezovanje drevja ođ pomembnih prometńih poteh' za nadzornad izvajanjem letnega vzdrżevanja obČinskih cest,.zameńiave äooo1nih ograj, robnikov, popravila jaŠkov
za odvodnjavanje meteorne vode, vzdźevanje bľeŽin, p'"gLeonišLe śtuzoe] vźäeeuanje cestnih objektov'intervencijskĺh ter ostalih ukľepov. Dodatna 

_sredstva 
so bła zagotovĺjena s pr"r"rporädifuami.

043102 občÍnske ceste Ín javne poti - zimska služba
gb':a.eĺpŽitev d eia V

(90.813 EUR) 8ô.979 EUR

Sredstva so bila porab.ljena za izvajanje zĺmske sĺuŽbe' Realizacija je odvisna od vremenskih razmer ĺnposledično izvedenih del za zagotavljanje varnos_ti na cestah {prJentivno posipanje in eiseen;e snega)'Zimska sĺużba obsega dejavnośt zińsk-ega vzdrŽevanja voziŠÖ. Delo obsega postavitev sneŽnĺh kolov,začasno postavitev znakov za oznaÖevaňje zimskih rázmer, prĺprava peska in soli za posipanje voziśčposĺpanje, pluŽenje, nakladanje snega, ciŠČenje zametov, eĺsćeńje ploČnikov ter odvoz än*g". Dejavnostse izvaja po potĺebi oziroma po návodilih. V primeru slabe ŕremenske napovedi se zahteva stalnapĺĺpravljenost voznikov na dornu. Dela v celotni občini izvaja poĺiut1e, ki je bilo ĺzoiáno za Štirĺ letnoobdobje preko javnega razpisa.

1 3029002 lnvesticijsko vzdrževanje in gľadnja občinskih cest (334.ĺ 32 EUR| 222.745 EUR
oois podpĺooľąmą

Podpľoqram vsebuie sredstva za nraĺlnin in inrracłiaiic|łn vzAełan,ąa|a l^l-^|^;L
investicijsko vzdrŽevanje javnih poti, traanjo in investicijsĹo vzorzevan;" ä.tn"-ini'""1-,.uil#";p'"*'ŕi,
koĺesarske poti, ovire za umirjanje prometa) ĺn ostale komunalne infrastľukture, ki se načeloma umešča v
cestnc telo.

Zakonskę in dľuce prav.ne oodlage

- Zakon o urejanju pľostora
- Gĺadbeni zakon
- odlok o otrČinskih cesiah v CIbcini'ýodice
- odlok o lokaĺnih gospodarskih javnih sluŽbah v obcini r/odĺce
- Odlok o izvajanju lokalne gospodarske javne sluŽbe sistemskega operaterja distribucijskega

omreĄa zemeljskega plina v obČĺniVodice
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v obciniVodice
- odlok o odvajan'ju in ěiščenju komunaĺne in padavinske odpadne vode v obČinĺVodice in_ Drugi predpisi na drŽavnem in lokalnem nivo.1u.

DolgcĺgĆni ci!]|po.dpĺ.oslBl]]€ 1q*Ka^ąal_c]J-Łą!eĺ!1sę !aj!eł!a dqsega.i]1ę zastavĺienllarlev
Dolgoročni cilji podprograma so:

_ obnavljanje, urejanje in izboljŠanje obstoječe cestne inťrastrukture z zagotavłjanjem varnosti
vsem udeleŽencem v prometu,

- obnavllanje' rlrejan1e' izboljŠanje obstc;eČe ln gĺ'adnja nove ostaĺe komunaine infĺasiĺ-aktuĺe, ki se
naceĺoma umeŠča v cestno teio.

lreni '-lll' 
n.są^'.^.-'?l.]j!'p9!]ĺ]lpgia]ja 'f] śa/]alt]i - ŁtäiE! lr1ri_ic !íj ir]ęl'l.ll] ĺlo':ęggtlię ąą-9_lav!ęnlłlqilev

Lgtni ciłji so yzdrŽevanje in obnova cestiŠČ v OV e i]amenom zagat'avl1ania prcmetne vaĺnosti in
pretočnł:s1i p'arąeta za vse '/!'ste cestnega picrneta iei äagotavljanje ustĺ'eeĺle k,;ĺĺtunaine, energetsKe ln
tełekcmunikaeijske oski'be naŠlh obČanov

!stlr
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Reatizacija kazalcEv v letu 20ĺ8:

.številonanovopostavljenihhitrostnihovir.vletu2018sobilenanovopostavljene3hitrostne
ovire (trasa Selo - Vesce),

- obnavljale go se ceste na obmoějih Repnje' Utik' Selo'

.Številonovihoz'obnovljenihavtobusnihpostaj-vletu2018sobilepostavljene3nove
avtobusne Postaje,

- izgĺadnja hodnika za pešce Selo'
.dokončalasejetudiprojektnadokumentacl1azakomunalnoureditevregionalnecesteLjubljana

(Śentvid) - vołice in Vodice_Sp. Brnik (skoźi naselje Vodĺce), projektna dokumentacija za

komunalno ureditev občinskih cest JP öozgłĺ, JP 962842 , JP 962771, JP 962781, JP 962761'

LC 46215'1, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik'

-preverilainuskladilasejetudiprojektnadokumentacijainpopisi'projektantskinadzor'izdelava
PlD-ovzaprojektPrometnainkomunalnaĺnfrastrukturavzporednegradnjeskohezijskim
Projektom (Polje, Utik, Bukovica)'

Do razlike med vsemi natrtovanimi in realiziranimi izdatki proračuna v viŠini 111387,58 EUR je pĺišlo

predvsemzaradispremembedinamike(izvedbealifinanciranja)izvĄanlainvesticijterzamikaplaÖilv
leto 2019.

o4g2a6Prehodizapešce.udrepizaumirjanjeprometafto.oĺoEuR)10.009EUR
obrazlqżitev deĺavnosti v okviru ororalunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa na KamniŠki ulici' Dodatna sredstva

so bila zagotovljena s prerazporeditvaml'

a13207 Avtobusne postaie Hs'o1o EUR) /u'949 EUR

obĺazĺożitev deiavnosti v okvir-u ororaČunske oostavke

V sklopu proraČunske postavke so bila sredstva namenjena za obnovo (čiščenje' barvanje in zaŠěita) in

uredĺtev (okna in klopi) obstojeČih ter ;;ř;;l" 
"9"il.,' "utoou'ńin 

naoštreŠniô v Vodicah, Repnjah in

Bukovici. Realizacija postavke odstopa oT ,earäacije s preteklimi leti, primerjaYe Pa zaradi drugaěnega

obsega del ni mogóČe izvesti- Preovioenál" a" oo bostávra viśjá túoiu q'l!:9!l'ľtih' predvsem zaradi

vzpostavitve noviń postajališč. Dodatn" 
'iáá"tuu 

so bila zagotov_ljena s prerazpofedĺtvami'

o4g21g lJreditev javnih poti v śinkovem Turnu e'0o0 EUR) 1'194 EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru oĺoralunske oostavke

Sredstva na postavki so se namenila ureditvi m3.le in parcelaciji paĺcele iŁ 91l" 1744 Šinkov Turn'

paĺcelacĺii parcel!i.'gšÁ_ázi1, 85/5 x"i|\žäą Šii'rou Ťurn ĺń-,jreoitvi meje parcele Št' 54611 k'o' 1744

Śinkov Turn'

Navezava lla oroiekte v okviru ororačunske oostavke

o8138-16-0001

o4322g ostala infrastruktura Vodice-Pustnice, Lebarška pot, Krvavška ulica' ltIimo Jerinca' Jegriše
(6.432 EUR) 0 EUR

obČĺna Vodice je uspešno kandidirala na Ż javni razpis za.prednostno usmeritev >Regionalni razvojni

programi< v okvĺru opeĺativneg" progr.ň"-rŕepiw" ruióionalńln razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2o13, razvojne pľioritete >Razvoj regii- s'iroi"[to* uđova1anje sanitárnih'in meteornih voda z območla

naselja Vodice<. řolo-oo",. óosóooäŕje-ďoeíńa nau"oene'ulióe socasno v celoti komunalno uredila oz

rekonstruirala (obnova vodovoda, ]avne'ra-ň-v"ú"u", cestišča) K projektu o]cnove oz- ľekonstrukcije smo

pritegnili tudr upravljavce ostale inĺrasľuřturá-ĺÉr"rt'o Ljubljana, Ťeläxom Slovenlje' Petrol Plin)' Pťojekt

je fizicno realiziran.

Sredstva na postavki predstavljajo zadrżana sredstva, kot jamstvo za prejem bančne garanclę z'a

odpravo napak v garancijskem roku _'ońeiňá Vodice je ob pođpisu pogodbe Že prejela bančno garancuo

za odpravo napax v garancijsk"* roru]iäno"i Ŕ"rle rońeni'zneseřizvedenih del viŠii od pogodbene
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vrednostĺie potrebno dostavitĺše bančno garancíjo v znesku 6.432,35 EĺJR. Ko bo oblĺna Vodice prejela
banČno garancijo v naveden znesku, se bodo ta žadrŽanasľedstva nak azala izvaj;nći.
Sĺedstva v letu 2018 níso biia koriščena.

|! ayęeąvg qa u"gjęElg-y üWqł pĹq1ąpu1s ke pQs ta V ke
NRP ob138-08-0006

043238 Lc 462031sEĹo'ślĺvxoy rURĺv - sEĹo in JP 96289í srĹo (sELo) e.aoo EUR) 5.ooo EUR
a!ľąg!sŽj!ęĽ_dęJgu9s!Ly -olYľu!ĺaÍeěulcke oostavkl
V sklopu proračunske postavke so bila sredstva poĺabljena za delno ureditev ploČnika ob lokalni cesti462021v km 2'5 do km 2,8. Dodatna sredstva so bĺla zaiotovljena s prerazporeditvami.
Nąvezava na oroiekte v okviru proĺaČunskg_pg*slaYle

NRP ob138_1 í-0003

043245 OPPN Lokarje - i. faza flos.ooo EUR) 21.03s EUR
a_b_ĺąz]pŻtlev op iavnost; u oĺ<vl

območje oPPN Lokarje se komunalno .ureja na podĺagi sprejetega oPPN Lokarje in programa
opremljanja za predmetno območje. Skladno ż noveíirano-projbĺłńo Jokumentac4o .o ." v letu 2013izvedli geodetski postopkiza parcáacĺjo in ureditev lastniškĺh ázmeri.i' odločba o evĺdentiranju uĘenerneje ! parcelacije je bila s strani GURS ízdana v lanskern letu; slednje ;e osnova za izvedbopremoŽenjsko pravnih opravĺl (odkup' prevzem zemljišČ). V l' 2o'15 so bile izvioáne dodatne geodetskemeritve in parcelacije zemljiŠČ, ki bodo 

''na.laźji nałĺń omogočale etapnost iiveoĹe. Projekt se bopredvidoma izvajal oz. nadaljeval v prihodnjiń .bilh 1predpägoj je si<lenitev ustrezne pogodbe oopremljanju na območju t.i' ceste A ter interes lastnikov zá'ureditev óbmoeja ob t.i. cesti C).
Sređstva na postavki so bíla porabĘena za gradnjo JR Lokarje' na de|u ceste B, cesti B1.
Naveeava na tloiekte v okYiru pľoĺačunsbe postavke

NRP ob138-1 1-nnnt

043250 frlreža P+R zbÍrnih središč v LllR

Sĺedstva na postavki niso bila korišČena.

ř.J aveza Va ng*p1qi9t('ig v o k viľLl.pĺotąlu nske pos łą vj€
NRP ob'ĺ38-13-004

(500 EUR) 0 EUR

043251 ostala infrastruhura JP Gasilska koča - Iesarsŕyo Kranjc, JP Bavantov, LC Skaručna lhtik, JPKranjee, JP Repovnice p8"70a EUR) 39"042 EUR

Y'1ť'|2_015 se je s sklenĺtvijo pogodbe z ĺzbranim ĺzvajalcem SAVAPRoJEKT d.d. pristopi|o k izdeĺaviPGD/PZI dokumentacije za celovito komunalno in prĺ:metno ureditev obČinskih.'cest JP 962841, JP962842, JP 962771, JP 962781, JP 962761' Lc ł62151, JP 962831 v naseljih Bukovica in Utik.Realizacija projekta se je časovno podaljŠala ĺz vzrokov, ki niso uili ne n".tr"ńllźua1a-lca ne naroČnika(zahteve soglasodajalcev (zlasti Agencije RS za vode), zahteve in usklajevanja z mejaŠi, spremernbegeodetske zakonodajei.

Projekt je bil celovito zaključen v l' zaft (parcełacija in izdelava geod. elaborata po dokoncnih projektnih
ľeŠitvah, pridobitev gradbenlh dovoljenj, izdelava cełovite PZl dok-umentaclje).
Del predmetne dokumentaclje- in prĺpadajocih tnŽenirskih produktov bo upoľabljen pri izvedbĺ projektałPľometna ĺn komunaina infrastruktura VzĽoI99!9 gľaánje s kohezijśkim iĺo1eĺ<to* 1rołu, Utik'Bukovica)<, sal del trase sovpada {dei ceste JP 962831 izaarezie- Bukovica). oełcäste LC 462151 (Utik_ Skarulna * Utik), del' ceste JP 962761 (Utjk - Bukovica (Gasilska brunärica)). zá óái"ii ;;;ä;;;gradn1e so bile v l 2a18 opravljene nasiedn1e aktivnosti. iiboĺ izvajaíca za pi'eueritev ln uskladitevoľojektne dokumentacije_in pooisov ('ta faza ie bila tudi izvedena), projektantsti ńadzoľ ter ĺzdelava PlD-otĺ {Jzbrano podjet1e Llľ^Ei! d o o ) izbor lz'ĺajaĺca za gradbeni nadzar med vzporedno gradnjo
{PROjĘKT c d ľ'lOVĄ GCIR1CA) izbłr iz'ĺaiałca za lzüeĺavó investi"iisk*oa nrĺlorama ĺPRo.łF:K.| :l ł1
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N.VA GoRlcA} Razpisna dokum€ntacija za izbor izvajalca je v preteŽni meri pripravljena za ob]avo na

Portalu javnih naroČil' ľro1eł<t vzporedne 9äl" o" i9ę1ä'r tu'oi na obmolju vasi Polie (zato zapts

slednje alineje velja tudr za proraČun.*olioii"íLo-óągzsg ĺooläe-og ó006)'lnfra^struktűľa Polje _ LC

46215L JP 962501 (rez Polje) in lp gozsií'ĺiä!"Ĺi' u orviru l;iň." u i. 2018 sredstva sicer niso

porabljala.

Proračunska postavka 043251(oB198_l4_oooa) osJaLa infrastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo

Kranjc, JP Bavantov, iďśxäřre,ł" Útił, lrr"ranřcllÉ nenoonď'" u t"tu zoĺg ukinja' namesto nje pa

se bosta za namen 
-izvedbe pro,elt? "P;;Ji.; -,"' 

ńl1ńa infrastĺuktuĺa vzpoĺedne gradnje s

kohezijskim proJ"rto*'iPäi;, Liiiť Bukovica)< odprli dve noui pólt"urilin sicer PP 043239 (ob138-09-

0006) lnfrastruktura ä"\j"-':"Ĺč;äzĺsi, lp'ô'ožšói (Čez-P_o|je) 
j.'lp'góz511 (Polšak) ter PP 051220

(ob138-19_0oz1 ostaľ:ln'ĺr".iňriřä áo'*e..-ĺ 
-óračnji co Ř"näri'""ije (JP Gasilska koěa _ Tesarstvo

kran1c, LC Skaruěna Utik)'

o8138-14-0004

043253 Rekonstrukcija łokalnih cesŕ, kolesa rskih povezav in pešpoti (56.000 EUR) 57.807 EUR

R2 - 4'!311080 Vodice -
bila sredstva Porabljena za ureditev ceste

V sklopu
462A21 v km 2,5 do km 2,8. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s

Moste ter

cestnega prometa
(1 5.250 EuR) ĺ6.032 EUR

{3029003 Uĺejanje

Opis podProofama

PodprogramvsebujesredstvazaupravljanjeintekoceVzdrŽevanjehoľizonta{neinveńikalneprometne
signalizacile.

ZakonsKe in dĺuqe pravne oodlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa'

ororaěunske postavke so
za ureditev lokalne ceste

prerazPoreditvami'

043254llreditev hodnika za pešce Vodice'Zapoge 6'ooo EUR) 0 EUR

SĺedstvanapľoracunskipostavkinisobilaporabljenainsozaĺzdelavoPZlnaěrtovanavletu2019.

a51217lnfrastrukturaBrnišRacesta(regíonalnacesta)$g.50oEUR)43'710ÉUR

NRP ob1 38-1 5-003

Zakon o Prev ozih v cestnem Prometu

lzv Ąan1e prometne ureditve

rn
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'eto 
2018

Dolgoroćni cĺlji podprograma so zagotavljan]e Varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vsehobmočjih za peŠce zaradi prepreČevanja nedovoljene voŽnje, nadzor nad dogajanjem v območjih zapešce, vzpostavitev ter za omogočanje d'ostopnosti do inĺormäĺ1javnega značaja'Predvsem gre za;- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se prepreČĺjo negatĺvne posĺedice' ki bi jih lahkopovzroČilo izvajanje aktĺvnostĺ ali dejavnosti na alí ob javnih cestah v obmoěju Varovalnega pasu,- izvajanje parkirne politike in zagotavĺjanje prĺmernega stevila izmenjav vozil na parkirno mesto vzvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih povrŠ|naň,- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bĺvalnih in delovnih pogojev v mestu' zlasti zmanjšanje onesnaževanja, kiga povzročapromet,
_ zagotavljanje dostopnosti za upravičence na obmoějih za peŠce,_ zagotovitev primerne kakovostne ravnĺ avtotaksi prevozov,- aŽurĺranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,_ omogoČanje vpogleda v podatkovno bazo kategorizĺranłh cest (priprava izpĺskov),_ pridobĺvanje, prenos in obdeĺava podatkov o Številu in vrstah vozil na javnih cestah.Tehnično urejanje prometa

Za nemoten in varen promet na občinskih cesiah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:- zagotavljanje prometne vaľnostj,
- zagotavljanjepretočnosti pľometa
- povečanje deleŽa uporabe javnega pĺometa ĺn koles za zagotavljanje mobilnosti.Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev ĺnformacijskeplatformecestnih podatkov,

:'j'::" 
vzđrŽevanje platforme ín baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omreŽja in

Razvojno strokovne naloge s področja prometia

DolgoroČni ciljĺ so tekoče spremĺjanje prometnih tokov in zagotavljanje primeme baze podatkov za

ä:J"T:ä:.ä!;o"n'" 
ob spĺemembi prometnih tokov in zagoiavqanJe javnega dostopa do inforrnacíj

predvsem za planerske ĺn pĄektantske organizacije, upravne organe ter zainteresĺrane posameznike.
Letni

Ciljĺso:

_ ureditev varnih poti v Šolo (ĺzvedba prometnih zavarovanj ín ukrepov za umirjan;a prometa),- fizične Zapore na obmocjĺh za pešce in drugih, za prometzaprtih povrŠĺnah,- cone ome,ene hitĺosti na obmoČjĺh, kjer Še niso bile dokoncane,_ izvedba semaforizacije kriŽiŠČ oziĺoma peš prehodov po posebnem prog.amu,- ĺzvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,- spremłjanje prometnih tokov,
pľidobiva nje tehniČne dokumentacije.

Realizacija kazalcev v letu 20{g:

- Število okvar cestno prometne signa|izacĺje - v letu 2018 je bilo pľijavĺjenih 8 napakCestnoprom€tne sĺgnalizacije, katere so blIe takoj odprav|jene
043t 04 Cesťno prometna signalizacÍja ' redna vzdrźevanje í 5"0aO EUR. 15'788 E'JR

Qbĺa zl ĺ:Żi!ę1' *de]a:ĺnĺłs !L r: 9]ĺ-Vjľ,n .plpĺE9!-í]EBe_aa9lgY-k_ę
V skiopu pľcraĆunske postavke sc bila sledstva poĺałrĺjena Ża ĺgfrng vzdrŽevanje prometne oprem* insignaiizaciie Reałlzacl1a ]e nekoliko vlś1a.od preĺvĺciene,-Ĺur r" je V ietu 20.l8 lzvedla uĺeditev
11]ŕľ'':ri:-;ľl1l5ś':''j"ł:i::i::?i::ll,!á:ľl::;:i::ŕ:::;ĺnä opreme 'ĺ r/ccicah s prornetnim anakoł-l:

) -| Ulid .:d!'tJti-,Ý jjÉj jd s p''eraZpUreciłtvaml

Straĺi g8 aĺl '1 89
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zaključni raěun proračuna občine Vodice za leto 2018

04g1o7 BCP-banka cestnĺh padatkov e1a EUR) 244 EUR

obrazloŽitev deiavnostt v okviru pr-orąČunske oostavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva namenjena za redno aŽuriranje banke cestnih podatkov'

I 3029004 Cestna razsvetljava (80.700 EUR) 82.189 EUR

Oois oodoroorama

Podprogram vsebuje sredstva za uprav|janje in tekoČe vzdrŽevanje cestne razsvetljave, gradnjo ĺn

investicijsko vzdrŽevanje cestne razsvetljave

Zakonske in druqe oravne podĺaqe

Zakon o cestah
Zakon o varnosti cestnega Prometa
Zakon o prevozih v cestnem Prometu
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opľemi na javnih cestah

SlsT EN 13201 Cestna ľazsvetljava

Dolgoročni cĺlji podprograma je zagotavljanje sploŠne in pľometne varnosti občanov in udeleŽencev v

prometu

Letni izvedb€ni cilii oodoĺograma in kazalci. s kateŕĺÍni se bo nneri|o doseoanie zastavlienih ciliev

Cilj letnega izvąanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi

usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starĺh svetilk z novimi varěnimi in učinkovłtejŠimi, izvajati ukrepe

za zmanjševanje poĺabe električne energije in ukrepe za zmanjŚevanje svetlobne onesnażenosti'

Realizacija kazalcev v letu 20í8:

V letu 2018 so se sredstva namenila tekoěemu vzdĺŽevanju javne razsvetliave, posodobitvi omreŽja (965

m) v Selu, Vesci in Vodicah ter stĺoškom poĺabe električne energije za cestno razsvetljavo' V letu 2018 ie

bilo skladno z Uredbo zamenjanih 26 svetilk

041101 Javna razsvetliava'tokovina Fo'000 EUR) 40'677 EUR

obrazloŹitev dęjavnosti v okviĹu oroĺaiunske postavke

V okviru postavke so se sredstva zagotavljala za tokovino in omĺeżnino' Dodatna sredstva so bila

zagotovljena s prerazporeditvami.

o411a2 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje í4'70a EUR) 12'468 EuR

obrazĺoŽitev deĺavnosti v okviru proraČunske postavke

V sklopu proraěunske postavke so bila sredstva porabljena za redno vzdrŽevanje.iavne razsvetljave'

o412o1 Javna razsvetJiava - investicije in investicijsko vzdrževanje (26'000 EUR) 29'043 EUR

obrazloiitev deJavnosti v okviru proĺaču rrske postavke

V sklopu proračunske postavke so bila sredstva porabljena

izoäl]śäve obstoječega omreŽja' Zaradi veČjega obsega del je

rateia so bila zagotovljena s preľazporeditvami'

za Šiĺjenje omreŽja javne razsvetljave in

bilo póľeono zagotoviti dodatna sredstva,

I 306 Telekomunikacije in pošta (7.400 EUR) 8.647 EUR

Glavni program 1306 Telekomunlkacije in pošta vkljucuje sredstva za investicljska vlagan1a v

telekomunikacije in poŠto.

Doloorocn i cilii qlavneqa programa

Zagotovlti občanom Vodĺc boljŠe Šlrokopasovne povezave'

s mr

Zagotovitev ustreznih sredstev zaizgradnlo. ZmanjŠanje belih lis
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Zaključni ĺačun proračuna občĺne Vodice za |eto 20.l8

rn kj ĺl

13069001 lnvesticijska Vlaganja V telekomunikacrje in pośto

1 3069001 lnvesticijska V rn Rl8f!1*Ę9R
opis podproqľama

V' sklopu podprograma se sredstva namenja za izboljŠanje dostopnosti občanov do sodobnih
telekom unikacijskih storitev.

Zakonske in drrłoe oravngoodlaqe

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa

Doigo!:aej1-p].!Ĺpp{p!ag!.ąacĺ-kazą]ci. s kaierim

Zagotoviti občanom v občniVodice boijŠe širokopasovne povezave.

Letni ĺzvedbenl9llil Dodpĺograma in kazalci. s, katerirnl se bo meľilo dogeoanie zastav|ienih ci|iev
Kazalci:
- Število prikljuÖkov

061208 Razvoj telekomunikacÍj F.4oo EUR) 8.ô47 EuR
QĘ13g[oŹj_tev dejavnĺ:sti v okyiru pÍoĺaĆunslĺe oostavke

Na podlagĺ podpĺsane pogodbe o poslovnem sodeĺovanju pri izgradnji FTTH omreżja Telekom Slo.ĺenije
Že sodeluje pri investicijah oz. komunalnem urejanjr: posameznĺh odsekov v naši obČini. Zaradi
komercĺalne nezanimivosti naŠega ruralnega območja Teiekom Slovenije dogradnjo omľeŽja izvĄa v
precej upočasnjenem tempu. lzvedena so MSAN vozlišča v Polju, Útitu ň v Ŕepnjah ier optĺene
povezave do njih, s čĺmer so vecĺni našim obcanom s tega območja omogočene stor]tveŠŕokopasovnega
omreŽja (iľojček)' Na teh vozliŠčih je bila izvedena segmentacija, kĺ omógoca izvedbo ADSL'prikĺjučkóv
Širšemu krogu bolj oddaljenĺh uporabnikov'

Sučasĺlu z ĺ'li.lĺlĺ:vv voctovoqa na lorovern (nosllec Jy Komunaĺa Vodlce, d'o'o.J1e Telekom v letu 2018
zgradil kabelsko kanatizacijo za TK vode.

S stĺaní predstavnikov Telekoma smo dobiĺi zagotoviĺo, da bo upoi'abnĺkom z zahodnega ĺn osrednjega
dela Vodic omogočil prikiop na njihovo optično omreŽje GPON koncem ĺ. 2018. Telekomle potrebna łe-la
na območju naselja Vodice izvedel; Žal se je gradnja pľlmarnega deĺa {na relaciji Bľod - Vodice}, zaraci
zakasnitve dobavitelja visokovlakenskega opticnega kabla (288 vlaken), zavlákla' Telekcm śiovenije
nacrtuje, da bo storitve na dogovorjenem obmoĆju Vodie ponudil v 1. kvartalu 2019' V nadaljevanju oo
storitve širil tudi na ostaĺa območja.

Vse trł bazne Telekomove posĘe so nadgľajene z LTE/4G tehnołogijo; s|ednje uporabnikom omogoČa
pridobite t.i. mobilnega Šiľokopasovnega tro1Čka.

Na šestih lokacijah (domoví krajanov Vodĺce, Utik in Skarucna, GD Zapoge' oŚ Vocĺce in GD Repnje)
smo vzpostavili tocke za brezplacen dostop do svetovnega spleta (Free Wi-Fi Vodice), od katerih so
nekatere zelo dobro_ obiskane. Pogodba za vzpostavitev in upravljanje Wi-Fi omľeŽja je sklenjena za
obđobje treh let (do 30.06.2019)'

V l. 2018 se je del sredstev na predmetni postavki porabil tudi za izdelavo cenitve - metodologlje za
namen dołočitve viŠine nadomestila za gradnjo optiČnega omreŽja v obČini Vodice (najem obstoiece xx
JR novogradnje)

obČina Vodice se je v letu 201B pľijavila na program Evropske komisije za pridobitev nepovľatnĺh
sredstev za ukrep z naslovom )WiFi4EU za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostĺh<
Prijava je biła uspeŠna, iz tega naslova bomo prejeli 'l5o0o EUR nepoüratnih sredstev, ki jin oomo
namenili izgradnji oz Šjritvi WlFl omre;la (javne točke cjostopa dO ĺnterneta, kjer le-to Še ni omägoČeno)
na obmoČju občine Vodice Pro1ekt bo potrebno realizirati v l 2019 (oz. roku 18 mesecev)

{7.400 EU

5łĺaĺl ]0ĺ] ,ld lô9
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(15.5ĺ5 EUR} 3.004 EuR
14 GOSPODARSTVO

e

Podľoěje zajema pospeŚevanje in podporo gospodarskih dejavnosti ter promocijo obČine, razvoj turizma

in gostĺnstva.

DokuĹn en tĺ do lgorolne g a razvoj neoa n aČńovan l a

Na nivoju drŽave ie bila v letu 2017 sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 -2a^'

ki v okviľu svoje vizije Slovenija' zelena, aktivna ĺn zjrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in

naČine, kako zastavljene cilje doseči'

Dolgoročni cĺlj je kvalitetno izvajanje nalog'

oznaka in nazĺvi ołavnih orooľamov v pristoinostĺobčine

1402 PospeŠevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvojturizma ĺn gostinstva

{3.338 EUR) 2.000 EUR
14Az Pospeśevanje in podPora gospodarski dejavnosti

Oois olavneoa oroorama

program vkljutuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarswa'

Dolqoročni cĺlii olavneoa oroorama

DolgoroÖni ciljje kvatĺtetno in strokovno izvajanje programa - spodbujan je razvoja malega gospodarstva

na lokalniin regionalni ravni'

Glavni izvedbeniciljiv proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgorocnih ciljev

Realizaciia cilia v letu 20{8:

oběina Vodice je v letu 2a18 z zagotovitvijo finanČnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t'j'

spodbujanje razuolamalega gospodaľstva na äomocju občine Vodice z oběinsko subvencijo' kĺ je bila

podeljena za namen razŠiritve proizvodne'

1 4o29oo't Spodbuja nje ĺazvĄa malega gospod arstva

í402900{ Spodbuianie razvoi a malega gosPoda rstva (3.s38 EUR) 2.000 EUR

OpispodPrQgrama

Podprogram vsebuje sredstva za subvencije za ustanovĺtev malih podjetij in s'p'' ter subvencije za

odpiranje novih delovnih mest'

Zakonske in druqe pĺavne oodlpge

PravilnikododeljevanjufinanČnihsredstevizoběinskegaproračunazapospeševanjerazvojamalega
gospodarstva v oběini Vodice

Dolgorocni cilj je kakovostno izvajanle natog'

zakánito, namensko, gospodarno in uČinkovito

pri Čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na

porabo

Letniizvedbenłcrljpodprogĺamajespodbujanjerazvojamalegagospodarstvana
z obcinskimi suovencila*iin .*"n1S"uanje brezposelnosti na obmociu obcine Vod

obmocju občine Vodice
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Zakijučni račun proľaćuna občine Vodice za leto 2018

Realizacija citia v letu 20.t9:

občina Vodice je 
. 
v letu 2018 z zagotovitvijo finančnih sredstev izpolnila letni izvedbeni cilj, t.j.sofĺnanciľanje stroškov, povezanih z ustánovitvijo s'p'Ja.

u5101 Subvenc7e za spodhujanje odpiranja novih delovnih mest ĺn samozaposlovanja
(2.086 EUR) 1.000 EUR

QbrazloŽit_ev dejavnos-tĺ v gkvlru proraČunskę postavke

śÍ''ffiřł'Tffr?.t?"JĽů*v Preteklem letu je biia oddana ena vloga, vĺagatelju je bila izplačana

NRP ob13B-'t5-009

Pľaviĺnik o dodeljevanju fínanČnih
gospodarstva v občini Vodice.

sređslev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega

ailo2 Subvencije za spodbujanje začetnih investłcij Ín investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
(1.252 EUR) 1.000 EUR

obĺązlożĺtev deiavnqstj- y_okviru prora{ulshe p9slavke
Sredstva na proračunski postavki so bila' porabljena v viŠini 1.0o0 EUR, kar predstavlja docleĺitev 1subvencije za spodbujanje zaóetih investicij in ĺnuá''ii"ł u o.jiłun" dejavnosti in razvoj.

08138-15-010

Pravilnik o dođeĺjevanju
^^^^^J--^4,. ,,'l:ľ'"'n 

sredstev iz obcĺnskega proračuna za oosoeŠevanie rezvo ia .,'alerla

í403 Promociia Sĺovenije, ľazvoj tuľizma in gostinstva
|12.17ô EUR) ĺ.004 EUR

Qpis qlavn.'a oĹoglama

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje ĺazvoja turizma in gostĺnstva
Pptssręślr_ctłigĘytiesa -p''9q fa' tla

Dolgoročni kvalĺtativni cilji so:

razviti privlačno ponudbo ĺntegralnih turĺstiČnih pľoizvodov po trajnostnih načeĺih, ki bodopredstavljali dobro osnovo za pľepoznavnost turistične destinacije in za pospeŠevanje obiska;izboljŠati kakovost ponudbe, ki bo omogočiĺa kakovostno ĺzkušnjo obiskovalca;
ustvarĺti ucinkovito in ustrezno podpoľno okolje in doseČi boĺ;so pozĺcija za łazvo! turizma nalokalni ĺn regĺonalni ravni;
učĺnkovito upľavl.jati destinacĺjo za doseganje maksimalnih učinkov na področju ťazvc)a,pĺomocije in cistribucije

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so ízvajanje naČrtovanih aktivnostiv okviľu dolgorocnĺh ciljev-
Realizacija citja v tetu 2018;

občina Vcdice je s iuristično promoci1o zagotoviia pogoje za uresniČevanje oolgorocnlh ciljev
Do razlike med naČńovanimi ĺn realiziranĺmi izdatki proračuna v viŠini 11 172,83 EUR 1e priŠlo predvsemzaradi spremembe dinamĺke (izvedbe ałi financlranja) izva'|anja investieij, zamíka pridobitve nepovratnihsredstev, poznega pľejema odiačb ter zamika plalil v leto 2019'
ř'oĺjn; ĺ-l,-]l.,tĺ]'l ''] ŕĺ,jllijir_1]!-í j L]pq|3bł!]:l ;ieŁągląYi]e_E.a B'"l2q|i]lit\j
1 4 ł j ;:ą--l1; 2 -ś 

prrĺ Ę''";1 a ľ:je |3z'ł eF tu r]Zm a in g osti n siva
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(12.í76 EuR) 1.004 EUR

1403900 2 Spodbuianie razvoia turizma in gostinstva

Oois oodProorama

Podprogram vsebu.ie sredstva za spodbujanie razvoja turizma

Ząhonske in druge pravne podlao9

Zakon o spodbujanju razvoja tuľizma

Dolgoroěni cilj je kakovostno ĺzvajanje nalog' pri ěemer 1e

zakonito, namensko, gospodarno in uiinkovito porabo'

poraba proračunskih sredstev naravnana na

Letni izvedbeni cilj podprograma je pĺomocija občine Vodĺce na Íegionalni in drŽavni ravnĺ'

Kazalcĺ:

- Število novo postavljenih turistično_informativnĺh tabel

- Število izdanih turističnih publikacij

Realizaciia cilia in kazalcev v tetu 20{8:

V letu 2018 jeobčina Vodice vodila aktĺvnosti za prĺpravo tuĺisticne publikacije, ki pa v letu 2018 ni bila

dokonČana zaradĺpomanjkanja kadra. obči;;'"lice je bila utúue"n" tudi v aktivnosti RDo osĺednja

Slovenija. V letu 2018 je občina pristopila tudi k projektu vzposLvitve tu6s6čnega pĺodukta Gorenjsko

kolesarsko omreŽje

046101Turizem
(5.OOO EUfl a EUR

o8138-17-005
(1.176 EUR) 0 EUR

046104 Vzpodbujanie in podpora razvaiu turizma (LAS proiekt)

Namen Projekta je povezati območje obcin v LAS Za mesto in vas in rzPostaviti klj učne obiska vredne

toĆke v posaĺĺeznlobĆrni in 1th povezati skozt tematske skloPe V prolektu se bo vzpostav rl spletnl Portal s

predstavrtvĺ1o Vsen cbćtn, v vsakt bo Predsta vllenih 5 PrePoz navnth tu f1StlČno^śportno_kulturnlh toĆk

Portal bo tako omog oĆaI obrsk vsebrn s Posarneznega teŕnat9kega podroČja rzdelana Pa bo tudr zgrbanka

s pred stavilviio Portal a łn zbran lh toĆk Pri na'ĺedeni operacul sodełuie'o oblln

fi/engeŚ, Tĺ'zin ĺn Vodice (parterii)

Sredstva proraČunske postavke so ostala nerealizirana, sai pľ pripravi turisticnega. b'iltena obČine Vodice'

v katerern uo preosiä'vlieňa cerotna turistienZ:nä"ľĘ,:':í ł"'t"li 
'ti"śri' 

Ý letu 2018 so se izvajale

aktivnosti Vezane na i'oiranje in posodooitev podatkov, opi" nä'äřň""in-xultu'n" dedišěine' zgodovine in

óäároeja gospodarstva ter kmetijstva'

046103 Íłtlrežapotí ĹAS (LAS projekt) p'ao| EUR) 617 EuR

V okviru projekta je predvidena uĺeditev kolesarskih potl, ta aktivnost vključuie vzpostavitev mreŽe 11

celovĺtih rolesarsŕřn u; "' obmoĄu ;"i;t;"g"-ńs uł" *:;i; ' ";ż v lrupni dolŽini 64'372 m'

investicija pa vrtjuóuje tudi postavit"" ;šř;;ě xJesarsxe. iniiaširuxture (talne označbe, usmerjevalne

table in inĺoĺmaci1srä iable) 
'DolŽina t,""ä'"ä'"uń"álu ooe'" ř;äi;";*ä "? '?1 

km' v projektu pa 'ie

za1eta oznaČitev ,iäš iä'ňá""=ľn M""d;-Uuk^v'io9",59m;ä"ł;l'ń Vodice-Valburga-Medvode'

Šinkov Turn_Skaručna tei Pol1e-Repnje,-žaiose pri n-aveoeni'"äšäJrii;óoeruiejo obcine DomŽale (kot

vodilni partner) ,"ŕoi;i.ě rcomenoa, ľ,ĺ"o""ié, Mengeš, Tzin in Vodice (partneql)'

V letu 20.18 so bila sredstva na postavki porab|jena za.izdelavo projektne dokumentacüe (lDZ) in

investicijske dokumentacije (DllP), or"'j1äo'oäl;bii; |riffiň. tuäi óoroco" ARSKTRP' na podlagi

katere bo občina Vodice prejela.r"o.tJ"'í'u",si'T 
ja ää1 ie Eüń"'Aktil;o.ti"" bodo izvedle v letu 2019'

ter obĆĺne DoĺnŻale, Koĺnenda
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Zakĺiučnĺ ľačun proĺaluna občine Vodice za łeto 2o'18

l|:ff::x'j;i:ľłi*ä:[T5 o" občina Vbdice prejeła sredstva v viŠini 865 EUR, ĺzvedba aktivnosti je

NaVeZaVa ĺ]a pI'ąęŁśę Y'słśyĽ!-ptgltttJtls]sąpgclgvke
o8138-17-006

046105 ailvitev tržnic na območju ĹÁS (ĹAsp rojekt) (1"000 EUR) 0 EUR
okvi

o8138-17-007

046106 Zgodbe naših mokrišč (LAs proiekt)
ft.a00 EUR) 0 EUR

o8138-17-008

04ô107 Stara hišna imena {LAS projekt)

Q brą el g4(sv'dge v nqęll Y oŁY{'! p ĺ.-a|ąaľtĐ!ąr}osłaY Kę
Sredstva na postäVkj r' letu 20-18 nĺso bila koriŠčena-
Pri navedeni operaciji sodelujejo obcine Vodice (vodiĺni partner) teľ občine DomŽaĺe, Kornenda,
Hxä"đgi 

fulengeŚ ln Ťrzin' izvąalec Je lĺi izoľan v avgustu 2C'1 8 (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske -

\'/ r,x'llľl'nŕaiEki. ia nra.ł,,,i^'.^,!^_!.ŕ:' _ ''_]!'.tg Iv P:v.lr uÜilq iilťĺ:'JriKdUija JZ popl5 sĹariłi h,Śnih lrr]en |zvedba Srecanl z domaĆlni naiokaĺnem nivoju' izdaja pubĺikacii ter o.n"ćlt*u d*maČih s hišnimi ,mení, za kaĺ bĺ:ĺlĺ: izdelane oosehne

Projekt je namen1'en š]t.j."ľj! ponudbe prodajaĺcev na trŽnícah V posameznih obcĺnah in s tem tudikroŽenju ponudnikov nairznin'prostorin?vsen oĺeĺnan đriekovatí;e, oa uoáo ĺusuĺ občinah v večjimeri zaŽivela območia trŽníc, saj bo moŽnost prodaje oooilo vee'ponudnikov' PoslediČno je pričakovativečji obisk tżnic in s tem več dogajanja, .á oi'.ě *Ě";;'Ĺňä izvajali različni dogodki in prireditve. Vokviru projekta je predvĺoena coĺáv"'ltoň" 
'. .oJau1őe" áäein" Pri-navedenĺ operacryi sodelujejoobčine Medvode (vodiĺni partner) ter oĹeińä'oo*z"l", ł-oń"noa]i,ienges, Tzin in vooiöá {partnerjĺ).Na podlagi odłoČbe ARSKTRP bo občina V99i."9 lrejeĺa sredstva v viŠin| 4'2gg,75 EUR. zaključekizvedba aktivnostije predvidena v ceńtlv iätu zoĺg. Pr"í"łi;" ňäĺitično že zakljuČen, saj so bile stojnicedobavljene v decembru 2018, racun p" 

'"pái" v praeiĺo íłäi" rřj19 in bo zato stroŠek leta 2019.

V okviru projekta bo izboljŠano stanje 4 lokalnjh mokrišc {Frnĺhtov bajer v občini Trzĺn, mokrĺŠče Planik vobČini MengeŠ, ob Hrašk-ern bajerjd v ootinĺ ľvleovooe ie'i il;;J.;;;'t;š"*il;ui,ł]*o""r"-MengeŠv občinah Vodice in Mengeś), 
" 
precviđéna je uredit"o lnĺr"Jľukture za ooískävabe, namenjeneĺzobraŽevanju ĺn doŽivljanju ňaráve'ter usmer;ań.;u ooisĺ<ä-na'ł''räiaĺnin mokriščih {ob HraŠkem bajerju vobčini Medvode, oo 

11li1s!'ĺ9m oa_1er1u vôoeĺ,iiuiě.g"š;'$'ň:;etreaci1sri center v obČini Tzin ter obpotoku PoĺiŠak v Občini Vnĺlineĺ Ĺ.,o.lo* h^ ;_^r_^g_..-,._'
iĺ'lĺalnĺn moKrlscln, veĆ sł(lopov ĺźooiai"uálnil.' ;{il;;.tiä'o,iořä'il'*Ĺl'ffiľ':,ilľ*äffiil.i;
5l"3:ffitrffi:.'':ľiJíi[:'"?J,.il;u ĺn ozaväsĺanju loĺ<äinegJ'p1Jĺvalstu" o po*än-u'ňoi..ise V okviru

Na odseku ceste Śinkov Turn-Koseze-MengeŠ se bo urediia crna točka povoza zavarovanih vrst{dvoŽivk)s postavitvijołreh začasnin piómeLň znatov ň =áeä.i"'u"ro_valne ograje v dolŽini 1000 m (1xna leto/3 leta) ob potoku PoljŠak v obeĺni úoq'."", ri se nanapli'äomoqu 
"arařnj 

vľeđňote Gameljščicabo pcstavljena naravoslovnj informativna-tocko z ĺnteáŔtĺ,iňo Jio"Ltĺeno tablo s predstavitvijo Vrstne
tř:::-:;:!il"j1[Ĺ5:indikatorskih 

Živalskĺl'l in rastlinsŕĺn ui.i, nliuxo u in oo!otor,], iäeseena bo tudi

ľ'Ľrffi:::?Ľ 
""ľ^"fr"JŁ"'?ľ;:,?Eo1, 

oo''n" MengeŠ (vodiĺni partner) ter obcĺne DomŽaĺe' Komenda,

V letu 2018 je bila prĺdobljena odloČba ARSKTRP, na podlagĺ kateĺe bo občina Vodice pĘela sredstva v
ľJ'Jll*!:' '5 

EUR lzvedba aktivnostije piedvioen, i zoiď-e.u:zĺ-ž"äo]ř'ä;ä.lnä ľ'i",u ,o,u nĺ bilo

Nąyt4ava Ęa pro]ekte Ý qĘv..gg_proraČqlske pggjayĺę

(1.00a EUR) o EUR
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enotne tablice. Projekt poteka v dveh delih, v prvem. delu p1ojekta so v obČĺni Vodice v projekt vkljuÖena

naselja Bukovica, ti'il Řä;, šii..,iäřŤ.jil,'śáro, V'esca,'Połodje, Skaručna' Vojsko in Polje

Na podlagi odloěbe AR.KTRP bo oběina Vodice pre.1ela sredstva v viŠini 6351,o3 EUR. Aktivnosti

p;"Jäkt" ó v teku, ň1ĺrläv zarliutek je predviden jeseni leta 2019

Navezava na oroiekte v oĺ<yiĺu oĺoĺaČunske postavke

o8138-17-009

046108NačrtovanjeÍngradnjaregionalnihRolesarskihpovezavoběin",,"-oĺł!ooťĽ?j!;,,;,ľ:łA

obrazloŻitev dejavnosti v okviĺu pľoraČunske oostavke

Na podroČju kolesarske infrastrukture in razvoja turizma občine Vodice so bili na postavki vkljuteni trije

pĺojekti in sicer:

_ Načrtovanje in gradnja regiona|nih kolesarskih povezav občin severno od Ljubliane

- Gorenjsko kolesaĺsko omreŽje
- E - nostavno na kolo

V letu 2018 aktivnosti pri pĺojektu Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno

od Ljubljane ni oirJřvJJeňiń, posĺeoieno sá śreosřva iziega naslova niso porabila'

Pri projektu E_nostavno na kolo so potekale aktivnosti za pripravo projekta ĺn prilavo na javnĺ razpĺs ieseni

2018, poslediěno se sredstva izlega naslova prav tako niso porabila

V okviru postavke so bila v letu 2018 poĺab[ena:ľd_T',:za vzpostavĺtev n _Vega 
projekta Goĺenjsko

kolesarsko o*r"zl", Ĺu'"Juá o.iälń ałti,Inośti 
'projekta pa je predvidena v letu 2019'

V letu 2019 bosta projekta Gorenjsko kolesarsko omreŽje ĺn E_nostavno na kolo v pĺoračunu vodena vsak

pod svojo proračunsko postavko'

Navezava na proiekte v okviru pĺoFčunske postavke

o8138-18-002

í5VARoVANJEoKoLJAlNNARAVNEoEDlŠclľe(3.056.377EuR)í.099.221EUR

PodroČje ureja varstvo okołja pred obrernenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostnĺ razvoj teĺ temeljna

naČela varstva okolja, ukrepe VaÍstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske

in finančne instrumente varstva okolja, javne sluŽbe varstva okolja in druge z varstvom okolja Povezana

vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanie in usmerjanje takšnega druŽbenega razuď1a, ki omogoca

dolgorocne Pogoje za Človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega Življenja ter ohranianie biotske

raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seŽe ali bi lahko segel vpliv človekovegadelovania.

Dokumenti do|qoĺolnęoa razvołnega naČrtovania

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo

stabilnost v občini Vodice

Dolqorolni cilii oodĺoČ|a pr9ralunske porabe

- Zakon o varstvu okolja

- Zakon o gospodarskih javnih slużbah

- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagaliśčih

- Uredba o ravnanju zembalaŻo in odpadno embalaŽo

- Pravilnik o ravnanju z odPadki

- Pravilnik o odlaganju odPadkov

- Pravilnik o ravnanju z embalaŹo in odpadno embalaŽo

_ Pravilnik o obremenjevanju talz vnašanjem odpadkov

1502 ZmanjŠevanje onesnaŽenja, kontrola in nadzor
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1502 Zmanjšgvanie onesnaženja, kontľola in nadzor {3.05ô'377 EuR) í.099.22í EUR
Oors qlavneoa programa

onesnaŽevanje okolja je neposredno alĺ posľedno vnašanje snovi aĺi energije V zrak, vodo ali tla alipovzročanje odpadkov in je pos|edica človekove de;avnosiĺ, ki lahko słoou1e okolju ali človekovemu
zdľavju ali posega v lastninsko pravico tako, da poŠkoduje ali uniěi predmet lastninske pravice ali posegav njeno uŽivanje ali v pravico do rabe okolja. VsebiÁa in aktivnosti so po prcgramu usmerjene vzmanjševanje onesnaŽevanje okolja predvsem zaľadi uresničevanje načel tĘnostnega razvoja,celovitosti in preventive' Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjern
okolja in povzročitelji obremenitev' nad stanjem kakovosti bto1" in odpadki, nad rabo naravnih dobringlede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem piedpisanĺh alĺ odrejenih ukrepov Varstvaokoĺja' Pľogram je usmerjen v zmanjševanje onesnaŽevanje okolja predvsem zaradi uľesničevanje naČeltĘnostnega razv Ąa, celovitosti in preventĺve.

DolgoroĆni ęilii olavneqa proorama

Dolgoročni cĺlji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboĺjŠanje kakovostiokolja, trajnostna ľaba naravnih vírov; zmanjŠanje raoe ánergi1e in večja uporaba obnovljĺvih virovenergije; odpravljanje posledĺc obremenjevanja okolja, izboljŠaň;e poruŠenega ravnovesja in ponovno
vzpostavljanje njegovĺh regeneracijskih sposobnosti, poveČéu"nj. ,noune učinkovĺtosti proizvodnje inpotroŠnje, opuŠčanje ĺn nadomeŠčanje uporabe nevarnih snovi' Za doseganje ciljev se bo spodbujalaproizvodnja in potrošnja, kĺ prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj inuporaba tehnologij, ki prepĺeČujejo, odpravĺjajo ali zmanjŠujejo obremenjevanje okolja in plačevanje
onesnaŽevanje ĺn raba naravnih vĺrov. V skladu s cĺlji prógrama se bo izvajal nronitoring okolja to jespremljanje in nadzorovanje okolja s sĺstematicnĺmi meritvamiaiidrugimi metodami in z njimi povezanimipostopki' Vsak poseg v okolje mora biti načrłovan in izveden tako, da povzroci čim manjšeobremenjevanje okolja in pľav tako morajo bitĺ zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovostiokolja, pravila ravnanja in drugí ukrepĺ vaľstva okolja.

Glavni izvedbeni ciljĺ so: preprečitev in zmanjŠanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljŠevanje
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja oko-[a, izboljŠanje poruŠenega ravnovesja inponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opušČanje in nadomáscan;e uporabenevarnĺh snovi' Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna zapreprečevanje in zmanjŠevanje obremenjevanje okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja' Cilji sebodo izvajali skladno z določili drŽavne zakonodaje, zakonskírr in podzakonskih aktov ĺn vseh predpisov,
ki uĘajo to podroČje.

Kazalci so: standardi kakovosti okoĺja, opozorilne in kritĺčne vĺednosti, merila občutljivosti, ranljivosti aliobremenjenosti okoija, na podlagĺ katerih se delĺ okolja aĺi posamezna območja uvrščajo v razrede alistopnje in so posegi dovoljeni ĺe, ěe se ne poslabŠa obremenj'enost okolja. - )

Realizacija cilja v letu 20í8:

občina Vodĺce je v letu 2a18 z zagotovitvijo finančnih sredstev za izvajanle razliěnih aktivnosti na nĺvojuproraČunskih postavk pripomogla k dvĺgu standarda kakovosti okolja'
Do razĺike med načrtovanĺmi ĺn realĺziranimi ĺzdatki proračuna v vĺŠini 1'g57.156,47 EUR je priŠlopredvsem zaradi spĺemembe dĺnamike (izvedbe aĺi financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve
nepovratnih sredstev, niŽje ľealizaclje na prqektu C0 ter zamika piacil v leto 2019.
Podptoglaml ĺn pĺo.rgślĺseLgpoęlcLkl^ Z!a!ą g1ąvrcsa!-tagIilna

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1 5029003 lzbol1šanje stanja okołja
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ĺ 5029001 Zbiranje in ľavnanie z odpadki
(8.300 EUR) 6.726 EUR

Drugi PredPisi na drŽavnem in lokalnem nivoju

Dolgoroěni cilji bodo usmerjen i v uvedbo Predelave odpadkov in Ponovne uporabe odPadkov in

zmanjšanje koliěine odpadkov na odlagaliŠču teľ zmanjšanje črnih odtagaliŠč.Kazalci, s katerimi se bo

merilo doseganje zastavljenih c iljev bodo manjše koliČĺne zbranĺh odpadkov kar bo ugotovljeno z

evidentiĺanjem oz. z monitoringo m Merjene bodo kolicine zbranih odPadkov' prevozov, Predelanih in

odstranjenih odPadkov (odlaganie ali energ etske izrabe) ter njihovo zman1Ševanje Zagotovitĺbo potľebno

zmanjšanje kolicin odpad kov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjŠanje emisij iz deponij teĺ zagotoviti

ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odPadkov

oois podprogĺama

Gospodarjenjezodpadkiobsegapreprečevanjeĺnzmanjševanjenastajanjaodpadkovteľnjihovih
Škodljivih Vplivov na okolje ĺn ravnanje z oopaoŕi Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje' prevaŽanje'

predelavoinodstran1evanjeoopaoxov,vkljuěnoskontrolotegaravnanjainokoljevaĺstvenimiukrepipo
zakljutku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov Zbĺranje, skladiščenje'

prevoz,predelavainodstranjevanjeodpadkovmorajobĺtiizvedenitako,daniogĺoŽenočlovekovo
zdravje in brez uporabe postoprov in metoo, ki bi čeimerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzroěili

čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; Čezmerno obremenjevanje s hrupom alĺ vonjavami; bistveno

poslabŠanjeŽivljenjskihpogojevŽivaliinrastlinališkodljivevplivenakrajinoaliobmotja'zavarovanapo
predpisih o varstvu n"ráuJ in predpisih o varswu naráun" dediščine. Ključne naloge v okvlru sistema

ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki' ki bo v največji moŽni meri

prispevalrzman1sevanjukoliÖinodpadkovnaodlagaliŠčunenevarnihodpadkovBarje,skladnostz
zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati Jstem, ki jé spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo

sodelovanje za Öim manjŠe nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih

organizacijsko in prostorsko zanljueeniň' pooĺoe.1in' izvedljivolt v najkĘšem moŽnem času'

obremenjenost oblinskega proračuna v naiman;si mozni meri, vkuulevanje na1sodobnejŠe tehnologije in

tehnike, spre.iemljivo.i.išt"*" za gospoaĺiiswa oziroma upoľabnike in ĺzvajalce stoĺitev ter sprotno in na

prijazen naČin obveŠcanje uporabn ikov storitev'

Zakonske ĺn druge oravne oodlaoe

- Zakon o varst'vu okolia
- Zakon o gospodarskih javnih sluŽbah

- Strategiia ravnanla z odpadkiv Ljubljanski regiji' oktober 1998

-DopolnitvestrategijeravnanjazoopaarivLjubljanskiregiji,november,ĺ998
- Uredba o okoljski dajatvir" on"rn"Ž"vanje okolja zaradi,lodlaganja odpadkov na odlagališěih

- odlok o lotatnin gospodarskih javnih sluŽbah v občini Vodice

- odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni sluŽbi obdelave

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ästanxov pĺedelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov na obmoČju obiin Cerkl|e na Gorenjskem' lg' Ve|ike LaŠče in Vodice

.odlokogospodarskijavnisluŽbizbiranjainprevozakomunalnihodpadkovvobčiniVodice
_ odlok o sodelovanju pri skupnem izvá;an1u in koncesiji za gospodarsko javno sluŽbo zbiranja

doloÖenih vrst komunalnih odpadkov na onmoe;u občin Cerxtle na Gorenjskem, lg, Velike LaŠče

in Vodice

Cilji se bodo izvajali sklad no z doloČili drŽavne zakonodaje , zakonskih in Podzakonsk ih aktov in vseh

predpisov, ki ureja1o to področje Ugotavljala se bo stopnja realizac ije zakonskih PredPisov , pravilnikov in

Odloka Potekale bodo aktivnosti v nadall evanju uvajanja loČenega zbir ania od Pad kov, uvaja nje loČenega

zbiranja organskih kuhinjskĺh odpadkov in bloloŠko razgradljivih odpadkov ter predelava in Ponovna

uporaba odPadkov Glavni cili ie izgradnja obje ktov in naprav, ki so namenje na za obdelavo, Predelavo

in/ali odstran';evanje komunalnih in njim Podob nih odpadkov iz proizvodne in storitvene

lokalni ravni.
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Realizacija cilja v letu 2019:

občina Vodice je v letu 2018 zagotovila fínančna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti na nlvojuproračunskĺh postavk, katere so bile uspešno realizirane'

0512CI3 Zbirni center za ravnanle z odpadki
qb'".|9Źĺt"" d".t" 

".q
V letu 2018 je zbirnĺ center obiskalo 2.445 naŠih.občanov (l.2a17 2.4og,l. 2o16 2'825). Po predhodnistalni rasti uporabe zbiĺnega centra je stanje se_daj očitnostäoĺĺizirano na visokem nivoju; Snaga d'o.o' jetako predvidoma z zbirnega 

-centra 
óope1aia pribliŁno enaró Ĺ;liaň" zbranih razliěnih'vist odpadkov kotv predhodnem letu (t.j. cca 250 t)

(6.300 EUR) 4.881 EUR

(2.000 EUR) 1.84ô EUR
051204 Ekałaški otoki

o bra elożi tev dĘbľnosti v o kv i ľu pĺsÍ3gu!5ląpgslaykśl
V sklopu proračunske postavke so bila sredstva namenjena za čiŠčenje ĺn vzdrtevanje ekološkĺh otokov

í5029002 Ravnanje z odpadno vodo (3.044.577 EUR} í'089.537 EUR
Oois poSoroprama

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrżevanje kanalĺzacijskih sĺstemov in čistilnih naprav.Sredstva podpľograma so namenjena tudi izdelavi potrebnin operativnih programov, medobčinskihdokumentov, projektne ter investicĺjske dokumentacije.

ZąŁolgkę Í'l druqe oravne BQdlaqe

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih sluŽbah
- odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v obciniVodice
- ĺ]rl lni nľoĺlniei na łlĺtł.,_^* i^ l^l--l- _ __ - '

Bĺstveni dolgoročni cilj le z izgradnjo kanalskega omreŽja prepreČitĺ onesnażevanje okolja zaradiodvajanja odpadnih voda.

Doĺgoĺocnĺ cilji so tudi:

- prepĺeČevan;e nadaljnjega onesnaŽevanja vodotokov in podtalnĺce z urbanimi vĺri zaradĺneurejenega prelivanja odpadnih in padavinskĺh voda ter izboljŠanje kakovosti vode v skĺadu sstandardĺEU,
povečanje zadĺŽevaĺne zmogljĺvosti kanal
nadgradnja obstojecega kanatizacijskega

ĺzacĺjskega sistema,
omreŽja'

ni
ĺzgradnja objektov in naprav kanaĺizacijskega omreŽja

PodrobnejŠi cĺlji pľojekta:

_ ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjŠanjem prelite vode, karbo pripeljalo do izboljŠanja bioloŠkih in ekoloŠkih razmer v vodotokih in podtalnicĺ,- povezati obstoječ in Še nezgrajen kanalĺzacijskí sistem občine z večjĺm sistemom za odva1anje lnčiŠČenje odpadnih voda (medobčinski kohezijski projekt),- preprečiti pľeobremenjenost s snovmi' ki neugodno vplivajo na koĺiČino kisika v vodotokih.- znatno prispevati k cerovitem varovanjr.r vodnih virov podtainice
Realizacija cilja v letu 2019:

občina Vodice je v letu 201B zagotoviła finanČna sredstva za izva1anje različnih aktivnosti na podroČ1uravnanja z odpadno vodo.
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Do razlike med naČrtovanimi in realiziranimi izdatki proraČuna v ViŠĺni 1.955.040,58 EUR je pńŠlo

predvsem zaradĺ spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika prĺdobitve

nepovratnih sredstev, niŽje realizacije na projektu C0 ter zamika plačil v leto 20'l9'

043248 Infrastruktura Skaručna (regÍonalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben}, JP 962541 (Fučkov

graben), JP 962531 ĺpáiirc"lr - Po$śe$ 
"' --_-_" _ 

ft'000 EUR) 0 EUR

obraz|oŹitev deiavnosti v okviru proralunske oostavke

S skrbnikom drŽavne regionalne ceste DRSC je bil v'letu^201'2 doseŽen naČelen đogovor-o sodelovanju

pri pripravi ustreznejŠih prometno-projeńń i"śit"u. V l. 2o15 je bilo pridobljeno (pravnomočno) gradbeno

dovoljenje za kanalizacijo v sklopu ceste. ü ŕ. zarcje bila, pó preoľloono óprav$enĺ recenziji in pńdobitvi

pozitivnega 
'n"ni"-řá'ł.'_isije 

DRSł, dokumeńtacija'PZl doĺ<ončana in predana naĺocniku' V l' 2017 je

geodetska odloěbá o parcelacĺji obcestnih zemljise na podlagi koněnih projektnih rešitev postala

pravnomocna.

V letu 2018 smo z Minĺstrstvom za infrastrukturo podpisali.Sporazum o sofinanciranju ureditvenih del' po

katerem bo cca 53 % vseh investicĺjskih śtľosrov obpadlo na RS (glavnina vsega na regionalni cesti,

manjŠideleŽi (metéorna kanalizacija) pa na stranskih oběinskih cestah)'

oű2a8 JP Komuna.a-investicíje in Ínvesticijsko vzdrževanle p'660 EUR) 954 EUR

obraz|oŽltev deiavnostł v okviľu proraČunske postavke

Gospodarsko javno sluŽbo odvajanja in ěĺŠčenja odpadnih komunalnĺh in padavinskih voda v občini

Vodĺce izvaja JP Komunala Vodice, d'o'o"

občĺna Vodĺce zagotavlia sredstva za izvajanje določenih'investicij. Sredstva v l. 2018 so bila porabljena

za sanacijo odvodńjavanja platoja za zabojnike na CN Vodlce'

051212 Nadgradnja sÍsÍema odvajanla !łomunalne odpadne vode v občinah Medvode in VodÍce ter

izgradnja povezovalnega kanata co v MoL p.999'117 EUR) 1'046'1A8 EUR

obľązĺoŽitev dejavnosti v okviĺu proračunske oostavke

občina Vodice je skupaj z občĺno Medvode ter MoL v l. 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje

kanalizacijskega sistema; podpisan" j;- biň ńeđobčinsko 
'pogoäbo, v kateńh je opredeljeno tudi

solastništúo sŕupno zgrajenega kanala C0'

Vnovembru2o1?sobilepodpisanepogodbezĺzbranimiizvajďci{AYNARAZSVETLJAVAd.d'
(gradnja), DRl upravljanje inv_esticrj oó.J_ĺ'ir*enir / na-dzor) ter FRôNTAL d.oo. (obveščanje javnosti)'

Vsi tĺlje so bili xon"ä* r. 2017 uvedeni v deło, pri čemer je bila uvedba v delo gradbinca JAVNA

RA25VETLJAVA d.d pogojna, oo á,.oloźifue 
'baněne gárancrie za dobro izvedbo pogodbenih

obveznostmi, kar je bĺlo izvrŠeno 31'01'2018'

V l' 2018 je bilo zgrajene cca 1t3 kanalizacije od skupnih 9,1 km, temu pĺimerno (s pripadajoěimi

meseěnĺmi zamiki) so sledile tuoi graäńĚńäiítuacĺJe izvajaĺca'ter naŠi zahtévki do MoP za izplačilo

nepovratnih eu iň'nś sredstev' oela oi morala biti $rvotno zaključena v l. 2019, vendar se bo zaključek

premaknil v l. 2020. ľvreá jraon19 so. bile na terenu namreč evidentirane neugodne.geomehanske in zlasti

hidrogeološk" ,"'*"re nä oos-etu trase ou potoku P.oljŠak, vsled Česar bď potrebno preprojektiranje in

sprejem drugih t"r,nŕňin reŠitev (eĺpaliseá, tíáeńĺ vooi);'nakazuje se, da bi se. vse opisano lahko izvedlo

znotraj pogodbenega zneska. Ravno ; tem t*;'tku'potekajo'intenzivna..uskla.ierĺanja za izbiro najbolj

optimalne reŠitve (s tehničneg", _upr.unága in finanćn"ga uiaira;; sledilo jim bo sklenitev aneksa h

gradbeni pogoouitěi pógoaoi đsoĺińanćiraň;u 1ĺvloe je z všemi kljucnimi elementi sproti seznanjen)'

ZaradivsegazgorajnavedenegajerealizacijabistvenoniŽjaodnatrtovane.

Po zaktjučku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in čiŠčenja odpad1|! voda prikljuěenih skoraj

2.600 PE (pľebivalcev) iz aglomera"U vooiěe, Bukovica-(Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje, odpadne

vode pa se oodá eisĺĺle nä Centralńi e'"tĺňi napravi t-juotiana (v Zalogu). Na zgrąen sistem bo v

nadaljevanju moÖ priključevatitudi p'"o.uI" odseke iz naśelĺj'Vodiie, Buko1ica, Utik, pa tudi Skarucne in

Vojskega (dodatnih cca 700 PE)'

Navezava na proielĺte v okvrru proraČungFe postavke

NRP ob138-1 1-0007
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051214 Namenskĺ skład - vračanje pretektłh vlaganj občanov v kana!ízacijsko omrežje
(2A.5A0 EUru 2A.50A EUR

o braz |oŽ itev_d_ei avnosti v okvi ru pĺotą}u n ske postavke

Sĺedstva na postavki se namenjajo za Vraěanja preteklĺh vlaganj občanov v izgradnjo kanalízacijskega
omreŽja in čistilne naprave na območju občine Vodĺce' lz ńaslova vtagaň; občanov v izgradn]o
kana.lizacij-skega omreŽja in tistilne naprave na območju obcine Vodĺce je öocina v letih (1.1o]2ooď-
31'12.2008)'kosejeobračunava|atlataksapĘela zaóea'21o.oooEUR.Vskladuspredlogomnovega
odloka o komunalnem prispevku, se ta sredstva upoŠtevajo prĺ plačilu komunalnega prispev-ra, oziroňa
se vrnejo občanom, -na-podlagĺ njihovega zahtevka, v koliŔoľ'se le-ti ne prirryuéijo ná kanalizacijsko
omreŽje do leta 2021' Za ta namen bo občina Vodice od leta 2012 do 2ozĺ'soŕazmeĺno nameńiala
namenska sľedstva v sklad.

V letu 2018 so se Vsa planirana sredstva pĺenesla na namenski skĺad.

051218 lzgradnja odcepov na komunalno ĺnfrastrukturo (zo.oao EUR) 1g.g74 EUR
obĺazioŹitev deła'v.nosti v okviĺu pĺoračunske postavke

Na podlagi doloěb predmetnih občinskih odlokov (odĺok o odvajanju in čiŠčenju komuna|ne ĺn padavinske
odpadne vode v občini Vodice, ođlok o komunaĺnem prispevku v občińi Vodice) smo (po plaěilu
komunalnega prispevka s strani zavezanca) preko ĺzvajalca javne sluŽbe dolŽni zagotoviiĺ lzveauo
pľiključnega spoja objekta na javno kanalizacijo (del kanaĺizaciiśtega priključka od mesia p16juČ1ve na
javno kanalizacijo z dovodno cevjo v dolŽĺni do 3 m). Sľedstva ĺpređmátne proračunske postavke so se v
l. 2018 poľabljala za izvedbo opisanih priključnih spojev na KamniŠki ĺn VodiŠkĺ cestĺ v Vodĺcah.

í5029003 lzboljšanje stanja okolja (3.s00 EUR) 2.e58 EUR
o-qis podorĘranLa

Podpľogram vsebuje sredstva za sanacijo ćrnih odlagalĺŠč' izvajanje in subvencioniranje ukrepov URE in
oVE ter subvencioniranje za izvedene ukrepe s podĺočja varstva okolja (zlasti ustrezno tĘno
deponiranje azbestcementih gradbenih odpadkov).

Zakonske ĺn dľuge pravne podlaoe

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o vodah
- Zakon o ohranjanju narave
- operativnĺprogrami {hrup, zrak)
- Żakon o lokalnisamoupravi
- Pravilnik o finančnĺh spodbudah za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v občĺnĺVodĺce- Pravilnik o enkratnidenarni pomočiv primeľu ustreznega ravnanja z azbestcemetnimigradbenimi

odpadkiv obciniVodĺce
_ ostale podlage so strateški dokumenti na nivoju občine in drŽave s področĺj: varstva okolja'

ohĺanjanja narave, prostorskega planiranja, načľtovanja gospodarske javne ĺnfrastrukture, ...
Doĺ9oroČnj cilĺl.podproqrama in kazaĺci, s kgterimi se bo merilo doseganje zastavlienih cĺ|jev

Glavniciljiso:

- lmplementacija strategij na področju trajnostne mobilnosti, energetike, varstva okolja in narave- ohranjanje naravnih vĺrov predvsem neoporečnosti podzemne vode
- ohranjenost narave |n urejenost zelenih površin
- Vecanje območijza Šport in rekreacijo
_ Spodbujanje občinske uprave in podjetij k okolju prijaznem poslovan1u_ Doseči višjo stopnjo ozaveščenosti in izboljŠanje odhoda pľebivalcev ĺn ostałih dełeŽnikov v

odnosu do okoĺja in narave
Kazaĺce predstavl1ajo kvantitativni podatki, kot so: Število kolesarjev, Število potnikov v javnem prornetu,
povrŠine parkov in zeĺenic' nove Športno-rekreativne povľŠlne' . '.
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Vaľstvo okolja je podroČje, ki rezultate pokaŽe na dolgĺ rok. V programu varstva okolja opredeljeni cil1i se

preverjajo na kratki in dołgi rok, s tem da kratkoročno izboljšanje Še ne pomeni' da bo dolgoroČni cilj res

doseżen, zato dosegan1e ólt1ev na letnem nivoju še ne pomeni, da bo dolgoroČnicilj doseŽen'

Realizaciia cilia v Ietu 2018:

občina Vodice je v letu 2018 zagotovila finaněna sredstva za izvedbo ěistilne akcije in s tem pľipomogla k

izboljšanju kvalitete bivanja Na podlagi Pravilnika o finančnih spodbudah za izvedbo ukrepov uěinkovite

rabe energije v občini Vodice je obcina Vodice v letu 2018 podeljevala finančne spodbude za izvedbo

ukrepov učinkovite rabe energije'

o511o3 cistilna akcíja e'500 EUR) 2'550 EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru proralunske postavke

V sklopu proracunske postavke so bila.sredstva porabljena za izvedbo vsakoletne cĺstilne akcije v obÖĺni

Vodice (plačilo pogostitve, nakup ,oravic, ureer in odvóz smeti)' Dodatna sredstva so bila zagotovljena s

prerazpoĺeditvami.

ofl1a7tzvajanjeinsubvencionÍranjeukrepov]JREinoVEGaaEUR)108EUR
obrazloŹitev deiavnosti v okvirulroraČunske oostavke

občina Vodice je koncem teta 2011 spĘela ter v-l.20.1S-dopolnila prav.iĺnik, na podlagi katerega bodo

naŠi obÖani lahko pridobili enkratno o"n'iää póńoÖ 1Pĺimeru izveoenin ukrepov učinkovite rabe energije'

občina tako nadaljuje z okoljev"r*venläi-piđlärti sboouułlo se bo ukrepe, za katere naŠi obČani ne

ň;r"J" pridobitior,jó]ň nepovŕatnin sredstev (npr. s strani EKo sklada)'

Do konca l. 2o18 smo tako enkratno pomoě dodelili Že 17 prositcem' V l' 2018 smo pĘeli vlogi in odobrili

enkratno denarno pomoě dvema prosilcema'

061107 Subvencíoniranje za ĺzvedene ukrepe s področja vaŕstva okolja F00 EUR) 0 EuR

obrazĺoŽĺtev deiavnosti v okviru ororač-unske postavke

Napod|agisprejetegaPravilnikao.e-nkratnidenarnipomočivprimeruustreznegaravnaniazazbest-
cementnimi gradbenĺmi odpadkiv oběiniVodice se občane silmůlĺra k ustreznemu trainemu deponiranju

iztrošenih salonitnĺh kritin.

lzkazaĺl interes oběanov je dobeľ (v 9 letih smo ustrezno trajno deponiľa1i Že dobrih 75'5 t azbestnih

odpadkov); tako da s projértom 1qoarju;emä 
tuJi v pĺnoonjih Étih' Záznatije sicer trend upada vlog' kar

kaŽe na dejstvo, da je objektov, kritih s sporno 9.?"'!.:_Tentńo 
kritino, na obmoÖju naše občine čedalje

ňäńi ĺu t. zôĺa vńóLaeńkratno denarno pomoě nismo prejeli)'

í6 PRosToRsKo PLANlRANJE lN STANovANJsKo KOMUNALNA DEJAVNOST
{s{4.097 EUR) 329.957 EUR

PodroČje zĄema prostoľsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (sta

deiavnást, gäspodaĺjen.je z zemljiŠČi in komuna|na dejavnost)'

Dgk umenti doĺooroÖnega razvoi neoa n aćrtova nj a

.ZakonostvarnempĺemoŽenjudrŽaveinsamoupravnihlokalnihskupnostih
- Zakon o evidentiranju nepremičnin

- Zakon o geodetskidejavnosti
' Zakon o prostoľskem načrtovanju

- Zakon o varovanju osebnih podatkov

' Zakon o zemijiŠklknjigi
- Zakon o varstvu kulturne dediŠČine

- Zakan o kmetijskih zemljiŠČĺh

novanjska
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- Gradbenizakon
- Zakon o Varstvu kuĺturne dediŠčine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o gozdovih

D.olqoroČni cilii podľoČia proralunske oorabe

Dolgoroěni ciĺjje kvalitetno izvajanje nalog

oznat9 ĺn nazivi qlavnil proqramov v pĺistoĺnostiobčĺne

1602 Prostorsko in podeŽelsko pĺaniranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1 605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljiŠči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zeml.iišča)

í602 Pľostorsko in podeżelsko planiľanje in adminlstracija {237.863 EUR} í00.2ĺ3 EUR
op|s qlavneqa proqľama

V okviru glavnega programa so se V letu 2018 opravljala đela na področju geodetske dejavnosti' De|a
obsegajo ĺzvajanje evidence s področja digítalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov'
narocanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljiščĺ in uĘanjám neuĘenega
zemljiśko katastrskega stanja iz preteklosti in zem|jiško katastrskih sprememb po komunaĺno
opremljenem zemljiŠču, gospodarske javne infrastĺukture in sodelovanje v geodetskĺh upravnih postopkih.

DalgoĺqĆni cĺlii glavneqa pĘgraĺEl

Za zagotavljanje dolgoľočnega cilja glavnega programa je potrebo izvajanje vzpostavitve ustreznih
evidenc. Z aktivnim prĺstopom in temeljito nastavitvijo evidenc bodo pridobljeni podatki za zakonskol^^^l-:r^,- J-r----:r- - :,
'''-:""""'-" íŚÍ€ 

'2l'ně 
lń'räeýallktl'r^ v?ą1, ł4v^ ń6 la^ŕJ^ 

^ń.Ä/a^liá6:
natančni pogojí za urejenost o.Llin ooeĺň.ri'n prostors'kin evłĺenc.
Glavnĺ letni izY9dbe[icili| ĺn kazalci. s katerimise bo reriio doseqanje zastavlięĘih ci|iey

Vzpostavitev strokovnih podĺag za pripravo občinskih aktov:

- izvedba testnih prĺmeĺov iz'łajanja novih obcinskih predpisov v konkĺetnih zadevah,- posodobitev obstojeČih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiŠěih za ureditev
občinske evidence zemljišč,

_ izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno
vzpostavitvĺjo enotne topografske baze,

- dopoĺnjevanje in vzdrŽevanje obstoječe baze đigitalnih topogľafskĺh načrtov,- izobraŽevanje druge ravni obtinske uprave s teh podroČij.
Doseganje ciljev je odvisno od razpoloŽljivĺh finančnih sredstev ter od obsega dela na posameznem
primeru

Realizacija cilja v letu 2018:

občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finanČna sredstva in s tem v okviľu danih moŽnosti omogočiĺa
izvedbo programa. Do ľazlike med nacrtovanimi in realĺziranimí izdatki proĺačuna v viŠini 136.403,08 EURje priŠlo predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika
pridobitve nepovratnih sľedstev, niżje realizacije na pro1ektu C0 teľzamika plačilv leto 2019
PclgĘ1oqlaĺrlr lll p] !] ae.!,lt1-S-ĺ!|gglt-lĺąĘĺ{<l zĺ.]-Qtĺél qlavnega pí.oqĹą{I{-a

16029001 Urejanje ln nadzor na področju geodetskih evidenc

16029Ü02 ľ.jaczor nad prostorom onesnaŽenjem okoija in narave

1 6029003 Prostorsko načrtovanje

Slĺarl 112 od ]89



€
Zakljuěni ĺačun proračuna obiine Vodice za leto 20'l8

in nadzor geodna podroěiu etskih evidenc (10.000 EuR) í1.015 EUR
'16029001 Ureianie

meľil za obmoČje oběine Vodice'

Zakonske in druge oravne Podlaoe

- Gradbenizakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih

opĺs oodoro0rama 
' '-l'_ _r^'ih'^ ^aniłrrą in lanje' Geodetska

Podpĺogramvsebujesredstvazageodetskestoritve,cenrtveĺnzemljiŠkoknjiŽnoure1
dokumentacija skrbi za dopolnjevanje ĺn p*oo.orj"nje obstoječin oiiitalnirl ôrto foto naěrtov različnih

DolgoroČn i cĺlj je zagotavljanje pogojev za kval ĺtetno in strokovno izvajanje podp Íograma. Uľejenost

geodetskih Pod atkov bo omogočila izvajanje ostalih stoľitev povezanih z evidentiranjem sprememb v

in pri Prometu z zemljiŠti izvajanje Preverjanja mnoŽiěnega vrednotenja nepremiěnin ter

prostoru
mi. Na Podlagi nastavitve evide nc bodo Pridobljeni Podatki za zakonsko

u pravljanje z nepremiěnina
podroěja gospodarske javne infrastruktu re in podani Pogoji za uĘenost

dopolnitev drŽavnih evidenc s

ostalih oběinskih prostorskih evidenc

izvedba geodetskih stońtev za urejanj e neurejenega zemljiŠko katastrskega stanla lastnĺne oV

izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine OV v katastru stavb

izvedba geodetskih storitev za Potrebe izvedbe projektov, pľodaje in nakupa zemljiŠc oV

dopolnjevanje obstojeČihtemelinih toPografskih podatkov in Podatkov komunalne ĺnfrastrukture

izdelava geodetskih načrtovza potrebe Prostorskega planiranja, realizacijo ĺnvesticij

' izobĺaŻevanje druge ravnĺ oběinske uprave

Realizacija cilja v letu 20í8:

Pogojiza izvedbo podprograma so bili zagotovlieni

aôIr[3Geodeŕ. storitve, cenitve in zemtjiško knjižno urejanje

s teh področij

Sredstva na postavki so se porabila. za geodetske storitve' kĺ se izvaiaio

namen ureditve iaun" ňřrJ.t'[rt*" oo jav-nĺrl poteh'.nujne qo":g. v druga

posamezne cenitve i" ;i;;-šT.;-;'ůÉř ňá śpreiniń portalih za namen prodaje'

(1O.OOO EUR) 11.015 EUR

ob parceliranj u zemljišč za
privatna zemljiŠěapa tudi za

R) 55.757 EUR
Nadzor nad Prostorom' onesnażevanjem okolia in narave {55.905 EU

ĺ6029002

Zakonske in druoe Pravne Podlage

Odlok o ustanovitvi skuPne obČinske uprave''Medobčinskĺ inšpektorat in redarstvo''

in lokalnem nivoju

Opis oodProorama

Pođprogram vsebuje sredstva za delovanje medobČinskega inšpektoĺata in redarstva' V okviru slednjega

podprogram" ." ,"goi"Jiań sreostua tuoi za izdelavo strateŠkih in izvedbenih dokumentov s podrocja

vaÍnega Življen1a v obČinĺ'

Drugi predpisi na drŽavnem

Dolgorocni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje medobčinskega inšpektorata

in redarstva

Letni izvedbeni ci{i podprograma je zagotov

słuŽbe.

Realizaciia cilia v letu 2018:

iti pogoje za izvajanje inŠpekcijskega nadzora in redarske
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Pogoji za izvedbo podprogĺamá so bilĺ zagotovljeni

047 1 01 MedobčtnskÍ ł nśpektorat
o bĺazlqiiLev cJeia vnogtĺ. y_q@

(55.905 EUR) 55.Ts7 EUR

MlR deluje skladno s finančnĺm planom ter z zakonskimi poobĺastiĺi. V obČinski proľačun je bilo v letu2018 nakazanih za 85 120,71 Éun 9loďza. prekrŠke, ńiF;koą 60 % porast nakazanih glob vprimerjavi z letom poprej. Glavni razlog"já izvajänje merit"n nĺirosĺ na območju oběine. V letu 2018 je biĺnameŠčen tudi stacionarni merilnik hTtŕostĺ (KańniŠka .á"tá 
_u 

vooicah). S spreminjajoČo zakonodajoobČinska inŠpekcija in redarstvo oobĺvatá eěo.alie tomplěr*"js" naloge in póoolastilá. okrepito se iesodelovanje MlR in pristojne pP Medvóde (izvajanjéi"r't"níióuoľnih vozil, skupni obČasnih obhodikritičnih lokacij v naŠi občini, '.. ); slednje attivnbstĺ bo bot'"oňo'.ńóioui"ti tudi v bodoče.
Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje rnedobčinskega inŠpektorata.

í6029003 Prostorsko načľtovanje
{í7í.959 EUR} 33.44í EuR

Opis podproq.rama

Podprogľam vsebuje sredstva za prostorsko uĺeditvene načrte in urbanistične storitve. V skĺopupodprograma se del sĺedstev narnenja tudi za izboljŠanje dostopnosti občanov do sodobnĺhtelekomun i kacijskih storitev.

Zatonske ĺn drugesĺą_yłe podĺaoe

- Zakon o prostorskern načrtovanju
- Gradbenĺzakon
- Zakon o varstvu okołja

Doĺgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalĺtetno in strokovno izvalanjepodpľograma.
lÉln; i;\/Fŕĺhani ailii nłáą.^

Letni izvedbení cilj podpľograrna je zagotoviti pogoje za izvĄanje.
Realizacija citja v letu 2019:

V letu 2018 so bile izvedene aktivnosti na podroČju sprememb ĺn priprave prostorskih načrtov, redno se jeaŽurirala tudĺevidenca za odnneľo NUsz. lzvedene sc bile aktĺvnostiza pripravo projektne dokumentacijeza pridobitev gradbenih dovoljenj za projekt občinsko središče Vodice za katerega se je izdelala tudiinvesticijska dokumentacija ter cerostna giafiina podoba projekta.
Do razlike med načrtovanimi in reaĺiziranimi izdatki proračuna v viŠini 137.27o,g2EUR je priŠlo predvsemzaradi spľemembe dinamĺke (izvedbe ali financiranj a} izvajanja investicij, Še ne pridobłjenega gradbenegadĺrvoljenja za Občinsko središče Vodĺce ter zamika plaČil v łeto 20,lg'

061r 02 Sredsfua za prostorsko uredÍtvene načrźe
ob raz loŻitev dela vnqs]LĹ v r.lkvl rr.l oroĺącu nske postavke

3Fí-ľš3 5ľ*"i1"*' 
so bila porabĺjena za plaČilo stroŠkov ĺzdełave prvih rednih sprememb in dopolnitev

Veljavni obČinskĺ prostorskĺ načri Občine Vodice je obČĺnski svet spreje.l v januarju 2o14 Że takoj posprejemu je bila spľejeta odločitev' da se_P:,.".t9p.i k začetku-postopka prvĺh rednih sprememb indopołnitev oPN (SD oPN 1)' lzdelovalec SD oPN ĺ'le rluouansli urbanistiĆnizavod iz Ljubljane. obČinaVodĺce je pristopila k naročilu novelacije in d.opolnitüe dđplä"""'si'dije za območje ooćine' Na podlagizbľanih razvojnih pobud se je pristopĺló ĺ< ĺzoeiavĺ stroioo;ä 
"nailu" 

pooanĺh pobud' ob tem pa je biloizdelanih še nekaj strokovnih podlag, ki se bodo v ooloČeńi meri tudi łahko uporabile v postopkuspľememb in dopolnitev (strokovne podlage s podroČja turizma' lokalnega gospodarstva, prometa)ZakĺjuČek postopka je glede na dosedanjr poiei< artĺvnostípreJ;'d; 
' letu 2019

Pc zakljuČk'u postopka 
:D 9PN i in sprejemu prcraĆuna pa bodo sĺedile aktivnosti za izveelbapostopka

ilxnJ'J:ľľ-:ľT:nl]n"1:|-o]:'tuu oľĺi vo1ĺ9á'śô ôĚłä-Ť" pn.tup*k se je formaĺno prlčel v letu

(1s.331 EUR) 9.992 EUR

Stran 'l 14 od 1 Bg



€
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061104 tJrbanistÍčne sŕoriÍye F'2o0 EUR) 2'965 EUR

obľaztoŽitev deiavnosti v okviru proraČunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pÍipravo in vodenje evidenc V zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih

zemljišě za leto 20'18.

061207 abnova in razvajSredĺšča VadÍc 052'428 EUR) 20'4u EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororaČunske oostavke

Vletu20lEjepotekalaizdelavaprojektnedokumentacije.lzdelovalasejePGD.dokumentacijazasklopa
lnterna cesta in Rušitve' lzdelana ie oira lňu".tiił.r"'oor.umániá ćuiu (plz in lP) ter celostna gĺafitna

podoba Projekta (CGP)'

Pĺojektsepripravljanapodlagizmagovalnenatečajnerešitve,kijebilaizbrananajavnemarhitekturnem
in urbanistiČnem nateěaju v letu zoĺ s. nvioi 

'ŕä;; 
nateĘne iäśitu" je biro Đekleva Gregorič arhitekti iz

Ljubljane, ki tudi izdeluje projektno 9:!ň;il;;jó 1á_n'ia*etni 
pió1ery Ęroięrt občinskega središÖa

predvideva izgradnjo nove interne ."riä " Jĺpäoaioeb tomun"rňo'inĺrastrukturo. Predvidena je tudi

izgradnja Kopitarjevega centra " qn.qäi"loffi!_ eaiŘL"ĺmi pävrsinamj ter ury{lev zunanjih površin'

Kopĺtarjevega trga in Ťrga pod lipami. Vääk* xopitarjevegj centra kot novem upravnem' poslovnem in

kulturnem središču občine nodo povrsňä-ná*"nj"n" trgđusŘá*u cÁnľu, knjiŽnĺci, zdravstvu, kulturi'

druŠtvom in upravnim prostorom oV iJ poslovriim p..!toioň '. razliěne śtoritvene dejavnosti' Na

podlagłizdelane investicijske oołumentaJilJ'*ś" oceńiena vrednost investicije dobrih 15 mio' EUR'

Vletu20,t9.iepredvidevapľidobitevgradbenihdovoljenjterpričetekaktivnostizaizvedbojavno.
zasebnega p"rtnJr.-tJá'äž. priäońĺuanle pärtner1ev zarealizactjo projekta'

Navezava na oĺoiekte v okviru pĺoraÖunske postavke

NRP ob138-11-0004
187.448 EUR

't603 Komunalna

8p !ąg]€ylegąjÍggIą rna

Program vkljucuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališt, sredstva za praznićno urejanje

nasělii in drúge Ŕomunalne dejavnosti'

Dolooročni cilii olavnega prooramą

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Vodice

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoroónih ciljev

Kazalci:
l o/opľikljuČenostiobČanovnajavnovodovodnoomreŽje(cimveč)

- Število okvar in defektov na javnem vodovodnem omreŽju (čim manj)

- zmanjševanje vodnih izgub

Realizaciia kazalcev in ciljev v letu 2018:

- zmanjševanje vodnih izgub

V letu 2018 je bilo:

- 3o2'934 m3 naěrpane vode

- 218.434 m3 Prodane vode

- 84.500 m3 celotnih izgub (dejanske + navidezne izgube)

Glede na zadnji podatek izleä2aý to pomeni:

- 25,8 ý/, manj načrpane vode

- 5,9 % manj Prodane vode

- 52,o % zmanjšanje vodnih izgub'

- % priključenosti abcanov na javno vodovodno omreŽje (čim več)

VobciniVodiceje100%prikljuČenostobcanovnavodovodnoomreŽje.
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_ śÍeylo akvar in defektov na javnem vadovodnem omrežju (čim nanj)
Okvare na vodovodnem sistemu 201g:

1 Zapcga, hišnivodovodniprikĺjuček

2 Lokarje, hišnĺvodovodniprikĺjuěek

3 Lokarje, sekundarnivod AC g0

4 Repnje, sekundaľni vod PEHĐ ĐN 90
5 Repnje, hiŠnivodovodnĺpriključek

6 Ob Hribu, sekundarnivod PEHD DN 40
7 Bukovica, híŠni vodovodni prĺključek

8 Kuharjev BorŠt (telemetľijski sitem,prenapetost)

9 Kuharjev BorŠt (opazovalna vrtina)

10 KamniŠka vesta, hiŠnivodovodni prikĺjuček

11 Repnje, hiŠnivodovodnĺprĺključek in PH
12 Polje-Vesca, sekundarnivođovod PEHD DN 11o
1 3 Kuharjev Boršt (telemetrijski sĺtem, prenapetost)

14 Vojsko' hiŠni vodovodni prikĺjuček

15 Zapoge, hišnĺ vodovodnĺ priključek
'16 Vesca, sekundarnivod pEHD DN 63
17 Šinkov Turn' skupinski hišni vodovodni priključek
18 Koseze, sekundarni vod NL DN 1SO

Podp{qqĺąmĺ-in.oro.ĺg$unski uoorabllĺki znotĺaŕ qłavnega orograma
'lou3gLlo'l oskÍba z vodo

16039002 Urejanje pokopaliŠč in pogrebna dejavnost
16039004 Praznično uĘanje nasełij

1 6039005 Druge komunalne dejavnosti

1603900í oskrba z vođo - ĺ!9q.69-2_EvBl ĺ44.299 EUR
Opis podproqrama

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrŽevanje vodovodnih sistemov
Zakonske in druoe oravne podlaoe

- Zakon o gospodarskih javnih sĺuŽbah,* Zakon o varstvu okolja
- odlok o oskľbi s pitno vodo v občini Vodice* Odlok o lokalnih gospodaľskih javnih slużbah v občini Vodice- Drugipredpisina drŽavnem ĺn lokaĺnem nivoju.

Zagotovitĺ neoporečno pitno vodo v zadostnih kolĺčinah na območjih' kjer se prebivalcĺ oskĺbujejo s pĺtnovodo iz občinskega vodooskrbnega sistema.

Skladno z razpoloŽljivimj sred-stvi zagotavljati fa.zno 
^gradnjo oziroma obnovo vodovodnega sistema(prioriteta je zamenjava obsto1eČih azbestceńentnih (AC] cevĺ)'

Realizacija citja v tetu Z01g:

V łetu 2018 smo z obnovo na zamenjalĺ641 metrov AC.
!} f zza Fłĺn',a ,AÁ ń ił l-ĺ,l^ . ' lr_t_^l_.. 

^ ^ -l'' i=Ĺq ; J|UJ(j á!'Jł ii jĘ oilä v_ Kaiasiiu ĄU aev ĺje1ansko na teĺ.enu pa PEHD_sta1a in dotřajanaj
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Zaključni raěun proraÖuna občine Vodice za leto 2018

042101 JP Komunala vodice. subvencioniranie lastnih cen (s.sila EUR) 16.717 EUR

obrazloŽitev delavnostt v okviľu ororačunske postavke

GospodarskojavnosluŹbo>oskrbaspitnoVodo<izvajaJPKomunalaVodice,d.o.o.

V letu 20'18 so se nadaljevale aktivnosti tudi na normatĺvnem Poq'o_Ľ(!?::|?:]]:,^'enikov 
in nekaterih

drugih aktov s podroČja vodooskrbe in xanatizacije). Subvenci1e tasťn". 
"ene 

izvajanja javne sluŽbe in

omreŽnin s podrocja pitne teĺ odpadne ';;, k,J,h ńam-enja ooeina Vodice, zagotavljajo viŠino poloŽnic

obČanov na vzdżnem nivoju. Sredstva nä pä"tá'iŔiso bila.'poĺabljena v nekolikđviŠji_vrednosti kot je bilo

prvotno naČrtovano=. Ŕä.r,jg za to je pä,iř'ń subvencij'za pŕetet<lo leto. Dodatna sredstva so bila

żagotovljena s prerazporeditvami'

o421o3 Vzdňevanje požaĺnegasisŕeíĺ'a F'aoa EuR) 4'334 EuR

obrazlożitev dejavnosti v_okviĺu proralunske postavke

StroŠki zavzdĺżevaHje hidrantov z vsemi pripadajočimi. zapornimi elementi se po Uredbi o metodologiji za

oblikovanje cen sto;.|i;;äi,*)ňin 
"oti..kiń-;;šó'l'd"'.r.ńĘ"^'1 

sluio varswa okolja ne smejo vkljuČevati

v kalkulacijo stroŠkov potrebnih '" o.riđ" ś pit1o yo-o9 Čeprav so zavarovani na osnovi celotne

zavarovalnine za vodovod, zavarovalni""'pĺiná äo 7a% dejanskb nastalih stroškov popravila poŽarnega

sistema. Sredstva na postavki so bila poä6í".á žá razliuo db pokritja celotnih nastalih stroŠkov'

o422o1 JP Komunata Vodice - investicije in ÍnvestÍcijsko vzdłževanje $|'ooa EUR) 42'091 EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru oľoratunske oostavke

v letu 2018 so bile, skladno s sprejetim programom' zakljucene naslednle investicije:

1.ObnovavodovodaTorovo-2.ÍazassočasnoobnovohiŠnihpriključkov
2.obnovavodovodaKoseze-HribarssočasnoobnovohĺŠnihpĺikljuČkov

3. lzdelava sektorskega merilnega mesta _ jaŠka Repnje (DobruŠa)

4. obnova ostalih vodovodnĺh priključkov

5 VzdrŽevalna dela na hidrantnem omreŽiu

o422o2 osŕrbas piŕno vodo na obmoćju zgornjeSaye' 1'sktop (2j92 EĹtR) 8'977 EUR

občinaVodice,skupajzostalimiobcinami(nosilnajeobčinaCerkljenaGorenjskem),skušazaprojekt
obnove krvavŠkega vodovoda prioo6iii' äurop'Lá koheziiska ńepovratna sredstva' Zlasti zaĺadi

neuĄenega statušä ooline nĺensesgbJL uoonir' pravic do áodeliwe nepovratnih koheziiskih sredstev v

prejšnji perspektivi ni priŠlo' občini y"ňjJĺi" iiä;** i żoĺz ôĺ'ór.ija Ŕs za vode po uradni dolŽnosti

odvzela vodno pravico, kar kohezijsr"*i-jräJ"riu daje bistveno veČjo stopnjo izvedljivosti' V l' 2011 je

bilo pridobljeno gradbeno dovoljen1e zi ä"lói"n pośeg v i' 2015 je občina Cerklje izvedla dela na

manjŠem odsexu'ter tako aktĺviĺai" gr"j6"ňó áouori*ni"]pizična dela śo se nadaljevala tudi v letu 2018'

obcina Cerklje je pristopila k racionalizaciji projekta 
'ľ9. 

nPu: se je odprlo vpraŠanje delilnika stroškov za

realizacrjo projekta, v povezavi z oeritiiä ;";öĚlji"ih I:Ičin 
íode'na viru 1aeez občine Vodice bo

přäá"iol.á ,ls,l",_raĺ źadošča dolgoroČni oskrbi naše obtine)'

Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo pľepotrebno investĺcijo lahko izvedli v sedanjem

kohezijskem obdobju. lnvesticija le nib ä strani oben priśio1ńĺn nnn ip9q i" LUR) Že potrjena in

vkljuČena v regijske programe - oogo;o1. .ili"oi reglj Nllh'i" poopisät tudi..minister za gospodarski

razvoj in tehnologijo' Dodati ie p-otreořä 
-i" 

'i iä n{sä oóéińa v oi<viľu regijskega dogovora uspela

zagotoviti najviŠji'ńoŽni deleź soĺinancirá'nja s sŕani^Ej'l.ľ RS po kohezijskih merilih: zagotoviti bomo

morali zgolj cca 24 oZ lastnĺh sreostev]äJoi,n ąooooo,Ęunl Preko nosllnó občine smo dolżnido konca

leta 2019 izvesti nadaljnje potrebne äLtiunosti do oddaje'kohezi.iske ylo'g^? !ę'neposredne 
potrditve

kohezijske operacije in izdaje odloČbe o pláporĺ s strani o'!anä uprávljanja 1šluzoa Vlade RS za razuoj in

evropsko kohezijsko)' Gradnja, oz. pro1ei<t bí moral biti zaključen v l' 2022

Navezava !a oroiekte v okvlru proralunske qostavke

NRP ob138-08-0002
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Zakliučni ĺačun proračuna občine Vodice za leto 2016

042204 Kruavški vodovod - ÍnvestÍcĺje in invest. vzdrževanle

Vodovodni sistema Krvavec upravlja Komunala Kranj' javno podjetje, d.o.o. na podlagi medobčinske
ąogo-dbe-o upravĺjanju,.vzdrŽevanju in lastniŠtvu sĺstémi' ki so jo sklenile soĺastnice sistema (občine
Cerklje, Šenčur, Kranj, Komenda, MengeŠ in Vodĺce). ooôin" ĺĺenges s sistema dokoncno izstopa, karbo potrebno tudi pravno formalizirati.

Skladno z Že omenjeno p-ogodbo je občina Vodice dolŽna poravnavati svoj deleŽ (vezan na lastniŠkideĺeż, oz. delaŽ razpoloŽljive vooé; stĺoslov upravljan1a ĺn- ĺnvesticijskega vzdrŻevanja na skupnemsĺstemu.

Zaraďi dotĘanosti večjega dela Krvavškega'vodovodnega sistema je za njegovo nemoteno delovanjeter.odpravo napak, potrebno zagotavljati d-ooatna sredstřa. poiľeonä ĺnterveňtna ĺnvestĺcijska popravila
na krvavŠkem vodovodu na podlagĺpogodbe o upravljanju izvaja Komunala rrańj, .lĚ, ł.o.o..

042207 Subvencioniranje omrežnín pg,o' EuR) 38.289 EUR

Sredstva se v celoti zagotavljajo le za sutvencioniranje omreŽnin (razĺika do polne cene stroškovzavarovanja ĺn polne cene najemnine za infrastrukturo), ki jo je obČinä Vodĺce nákazovala na podĺagi
računov Javnemu podjetju Komunaĺa Vodice, d.o.o..

042213 obnova vodovoda Farma ' Repnje, odsek Farma - regionalna cesta Vodice - Lj.šmartno 5.faza
p6.0ao EUR) 33.383 EUR

postavke

Na podlagi uspešne prijave projekta obnove vodovo.da, smo prĺdobili sklep Minĺstľstva za gospodarski
Ja1voj i1 tehnologijo, 

^o ^o^d9!ry!vi 
nepovratnĺh sredstev za 'sofinanciran;'e ĺnveitĹij v lokalno javno

infrastrukturo v vĺšini 26'463,00 EUR' Projekt je operativno vodĺló JP Komunala Vooĺce, o'o.o'

oR11Ŕ-17_nn?

1 8039004 Prazniěno urejanje naseIij (14.542 EUR} í3.926 EUR
oois podproqramą

Podprograĺn vsebuje sredstva za novoletno okrasĺtev celotne občine ter sredstva za izobešanje zastav
Ząhpnske in druqe pľavne podlagg

Zakon o grbu, zastavi in himni Republĺke Sĺovenije ter o slovenski narodnĺ zastavĺ (Uradnĺ list RS, št'
67ĺ1994t

Dolooročnĺcilii oodorog'"*" in k"'al"i. 
" 

katerĺmise bo merilo doseqanie ?astavljenjbQilĺev
Dolgorocni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma.
Letni izvedbenicĺlii9odoroorama in kazalci. s katerĺmise bo merilo doseoanĺe zastavĺienih cilje-v

Letni izvedbenĺ cilj podprogľama je zagotovíti pogoje za ízvajanje

Kazalec:

- postavitev praznične razsvetljave
- izobešanje zastav

Realizacija cilja in kazalca v letu 20í8:

- praznicna razsvetĺjava je bila pravočasno postavljena
- zastave so bile pravočasno izobeŠene

(1.00a EUR) 509 EUR
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Zakljuěni ĺačun proračuna oběine Vodice za leto 2018

0411a3 Novoletna okrasitev celotne občine F3ao EIJR) 4'684 EuR

obrazložitev deia.vnosti v okviru ororaČunske oostavke

V sklopu proraČunske postavke so bila sľedstva porabljena za izveđbo novoletne okrasitve V letu

201712018.

o8111o lzobešanje zastav p'242 EUR) 9'242 EuR

obrazložitev deipvnosti v okviru proračunske oosLavke

sredstva so bila porabljena za izobeŠanje zastav ob drŽavnih in obČinskih praznikih' Storitve na podlagi

pogodbe izvajajo gasilska druŠtva'

nalne dejavnosti {25.000 tuR!-29.222 EUR
ĺ6039005 Druge komu

Oois oodoroorama

Podprogram vsebuje sredstva za liščenje metioracijskih kanalov, urejanje zelenic in nakup košev za

smeti.

Zakonske in druqe oravne Podlaoe

Do|goročnĺ cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprogľama'

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvĄanje'

Kazalci:

- Število novih košev,
- dolŽinavzdrżevanih melioracijskih kanalov'

olu1o7 iĺsčenje in vzdrževanje melioracijskih kanalov in propustov p'500 EuR) 5'645 EUR

obrazlożĺtev deiavnosti v okviru proralunske postavke

VsklopuproraČunskepostavke.s?bľ?sredstvapoľabljenazačiščenjeinvzdrŽevanjemelioracijskĺh
kanalov, preavsem ńäo'tlmoeiu Vodic, Utika, Bukovice in Lokarij.

048102 Urejanje zetenic fl4'ooo EUR) 22'88ô EuR

obĺaz|ožitev deiavnost! v okviru ororaČunske oostavke

V sklopu proraěunske postavke 
-so 

bila sredstva porabljena za hońikulturno ureditev zelenic' cestnih

otokov, prostorov ob javnih zgradbah ło =i"łżĺizjvanje'občinskih 
zelenic po celotnĺ oběini' Realizacija

postavke je viŠja zaĺadivečjega obsega del. Dodatna sredstva so bila zagoiovljena s prerazporeditvami'

a4uo3 Koši zasmeŕi fl'500 EUR) 691 EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororačunske oostavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pÍestavitvi in nabavi novih koŠev za smeti

ĺ606 Upľavljanje in ĺazpolaganje z zemljišči $avno dobro' kmetijska, gozdna in stavbna
(40.000 EU R) 42.296 EUR

DolgoroĆnl cĺlii olavneqa proqraí!a

Dolgoročni ciljje kvalitetno in strokovno izvajan]e programa z uĺesničevanjem prostorskih ukrepov občine

na podroČju gospodarjenja z zemljiŠci'

O pis g lavnęgg_plggE! ĺ]a

Program obsega nakup oziroma pridobivanje zemljišČ s strani občine Vodice in uľejanje teh zemljišc' kot

tudi zemljišč, ki jih ima občina Že v lasti Program obsega tudi zagotavljanje storitev ureditve evidenc

nepĺemicnega premoŽenja na obmoČju občine ýodice' Ciljje uredĺtev evidenc nepremiČnega premoŽenja

na območ1u obČine Vodice ter ureditev območij s komunalnĺmi napĺavami in prometno dostopnostjo'
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Zaključni ralun proĺaćuna Občine Vodice za leto 2018

GJ.łv.tL!Ĺtnlizvedbeni ciĺji in kazalci, s kateriĺni se bo ĺĺleriło*dqsggaLę Ęstay!ę$h-ELłię!
Glavni izvedbeni ci|jiv proračunskem letu so izvajanje naěrtovanih aktivnostiv okviru dolgoroČnih ciljev.
Realizaci|a ciljev in kazalcev v letu 20í8:

občina Vodice je v ietu 2018 zagotavljala sredstva za izvĄanje načrtovanih aktivnosti v okvĺru
dolgoroěnih ciljev.

Ęqg|pľoo ram i i n-ploIafu n sl{i up_otabn iki znotrai glavneqa oroct rama

16069002 Nakup zemljišě

ĺ6069002 Nakup zemljišě (40.000 EURI42.296 EUR
Opiq podproorama

Podprogram vkljucuje Sredstva za odkup zemljiŠč za namen uredítve lastnistva cest in ostale javne
gospodarske infrastruktu re.

Zeip!LcŁę_-|ll. llĺuge pĺa V n e,pgq la ge

Zakon o stvarnem premoŽenju drŽave in samoupravnih lokalnih skupnosti

PolgoI9čni cilli podproarama in kazalci. 9 $ďerimĺ se.Ęq-meľilo dqsgqanie zastavljenih ciliev
V okviru podprograma je dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenostĺ zemljišč, kĺ obcanom
omogoča bivanje v uĘenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresnĺčevanje prostorskih ukrepov
obcine na podrocju gospodarjenja z zemljiŠci. Dolgoročni cilj podprograma ie tuoi ureditev Centraĺne
evidence nepremĺčnega premoŽenja občine Vodice, ki bo omogoČaĺa popoĺn pregled nad nepremíčnim
prernoŽenjem občine Vodice ier zemljiŠkoknjiżno uĘenost nepremiČnega premózen;a, kar je osnovnĺ
pogoj za razpolaganje s tem premoŽenjem.

Letni i?v.E{Ł€łicilĺi oodPrograľIrQ ln-lĺąząlci' g katerimise bo mgĘilo doseqanie zastav|jenĺh ci|iev

obseg izvedenih aktivnostije merljiv s številom sklenjenih in izvedenih kupoprodajnih pogodb.
Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20í8:

V letu 2018 so bili realĺzirani odhodki iz naslova nakupa zemljiŠc v viŠini 41'ô92,00 EUR' Na podlagĺ
menjalnih pogodb je občina Vodice pridobila 3 nepremičnine.

0ô1203 PrÍdobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine
oł.llaeĺoŽitev deiaynostĺ v okviru ororaĆunske oostavke
Za nakup zemljiŠč v-letu 2018 je bilo v proracunu na kontu 420600 Nakup zemljiŠČ (na proracunski
postavki PP 061203 Pridobĺvanje zemljiŠČ - najemnine' odŠkodnine) skupno näercuáńin sredstev v višini
41.692,00 EUR.

V letu 2018 so bili realizirani odhodki ĺz naslova nakupa zemĺjiŠČ v višini 41'692,o0 EUR'
občina Vodice je leta 2018 neodplačno pľidobiĺa solastninski deieŽ na 1 nepremičnini.
Na podĺagi menjałnih pogodb je občina Vgdice pľĺdobila 3 nepremičnine, katerih vrednost je upoŠtevana
v zgoraj navedenem znesku realiziranĺh odhodkov.

Razliko med nakupom zemljiŠč in realizacijo na proračunski postavkĺ predstavljajo stroškĺ notarskĺh storitev
in davčnih postopkov.

í7 ZDRAVSTVENo VARsTvo (22.0oo EUR) 22"446 EUR

out pocĺlBg1ą-p_!_o_ĺ'ąg!J!-r9tę_B9l€!9.p,jaĄsyq gp.e!ne 1ĺ]q!!-ą Bq_qľO']9.plgĺaQgĺls-ke ps]-ąŁq

Predvldena sredsfua za podroĆJe zdravstvenega varstva so v bistvenem deleŽu namenjena piacllu
obveznosti, ki jih obČlnl coioĆa podrocna zaKonoda1a. Med zakonske obveznosti soojta plaČĺ|o prlspevka
za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plaČiĺo stoľiterĺ rnrĺiŠko - cgledne slużbe, sem pa sodi

fta"oao EuR) 42.29ô EUR

Stran 120 ođ 189



€
zakljucni račun proťačuna občine Vodice za leto 2018

tudi izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno vprivaio na dostopnost in kvariteto zdravstvenega varstva

občanov, vendar ne vplĺva1o na reaiizacijo proraěuna podroěja dela.

Med tovrstne aktivnosti sodrjo: zagotavljanje mreŽe javne zdravstvene sluŽbe na primarni ravni (osnovna

zdravstvena in lekarniŠka dejavnost), poa"ü"u.ni" Ĺoncesi1 v zdravstveni dejavnosti na primarni ĺavni in

izvaj anje n adzora n"oLpo-l"Ńan1em ooločíl sklenjen i h koncesij skih pogod b'

- Zakon o zdravstveni dejavnosti

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

' Zakoao uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

- Zakon o lekarniŠkidejavnosti
- Zakon o zdravniŠkisluŽbi
- Zakon o lokalnisamouPravi

Dolooročni cĺlji podrotia ororač'unske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog'

1707 Drugi programi na področju zdravstva

{707 Drugi programi na podroěju zdravstva

pregledne sluŽbe

Opis glavneo? Programa

Glavniprogramzajemanaenistraniobveznostiizpodročjazdravstva,*i,ľ:::::'dotočapodroěna
zakonodaja' in na drugi strani dopolnilne prog'ame iz podroéĺj' ki sĺstemsko niso urejena' saj se njihovo

izvajanje ne financira J sredstvi *avadaza zdravstveno zavarovanje Slovenije. Med zakonske obveznostĺ

obČine sodita plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovánie oočańov in plačilo storitev mrliŠko

22.000 EUR) 22.446 EUR

nostije niihovo izpolnjevanje v obsegu in v pĺavoěasnosti' karĐolooroČni cilii -qlavnega 
pĺoqrama

Dolgoročnicilj na podrotju zakonskih obvez

1e n-rratitudi merilo za presojo uspešnosti'

Kazalci:

pravočasnoplaciloprispevkovzazdravstvenozavarovanjebrezposelnihobčanov'
irauočasno placilo storitev mrliško pregledne sluŽbe'

Realizaciia cilia v letu 20{8:

V letu 2018 pravocasno plaČevala prispevek za zdľavstveno

tem omogoČila pravico do koriŠčenja zdravstvenih storitev'

občina Vodice je v letu 2018 izvajala plačilo storitev mrliŠko -

zavarovanje brezposelnih občanov in jim s

pregledne sluŽbe

1 7079001 Nujno zdravstveno varstvo

ý07gaoz MrliŠko ogledna sluŽba

({9'000 EUR) ĺe.272 EUR
1707900{ Nuino zdravstveno varstvo

Opis oodPrograma

VpodprogramsodiplaČevanjeprispevkazaobveznozdravstvenozavarovanjeobcanovkotzakonska
obveznost obČine Z Zaĺr,onoÁ o uveljavljaniu prauic iz javnih sredstev je izvajan1e postopka prijave v

obvezno zdravstveno zauarovanje ooeanov'pran"="no na centre ." =oaialno 
delo, medtem ko obČina

ostaja zavezanec za plać|lo prispevka'
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Zaključni lačun proracuna oběine Vodĺce za leto 2o1B

eďgnslelĹdĹqge- o ra v n e pod ĺągę

Zakon o zdľavstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju- Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

ram je po svojł vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni ciljĺ in kazalci, sse ugotavlja uspeŠnost doseganja zastavljenih ciĺjev.

Letní izvedbeni cilj podprograma je zagotovití pogoje za zavarovanje brezposelnĺh oseb'
Realizacija cilja v tetu 2018:

Placevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov kot zakonska obveznost občine, jebilo v celoti izvedeno. Do plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje je bilo upraviČenih med 50 ín 60občanov'

071101 Zdravstveno zavarovanje nezavarovanÍh oseb Íg.o0o EUR) 19.272 EllR

Zdravstveno zavarovanje občanov pomeni plačilo obveznega zdravstvenega zavaĺovanja za brezposeinein osebe brez dohodkov, ki imajo stalno pre'bivalĺsee ná poo-roeji'ooeine Vodice.
Sredstva na postavki so se V letu 2018 porabiĺa za plaČevanje prispevka za obvezno zdravstvenozavarovanje; mesečno za 50 do ô0 občanov. Dodatna .r"ośtoä imo zagotovili s pĺeľazporeditvami'

Podpľog
katerimi

17979AA2 Mľliško ogledna stużba (3.000 EUR} 3.í74 EUR
opis po{pĺoorama

;";ijJ:'j;;;jC 
';';;i;; 

;i;;;šli- 1łlwgigljĺlc oi'Ži;e je zakoĺlska goveznost opclne, za1ema pa plaČĺĺo opravljenihmrliŠkih pregledov in sanítarnih obdukcij, odvoz ponesreČencev s kraja nesreče n" ."ł.tt uo policije aliGorske reševaĺne sluŽbe ter plaČilo anonimnih pokopov' ki se izjemoma opravljajo tudĺza pokojne, ki nisoobčanĺ' kađar so najdeni na območju oběine, vendar nĺ mogóee ugotovíti njihove identitete Sanĺtarneobdukcije in mrliŠke preglede za potrebe obČine na podlagł-.rl"ąun" letne pogodbe izvaja Medicinskafakulteta' ĺnŠt|tut za sodno medicino. lzjemoma, v primerłh smrtĺ občana izven območja oV, obdukcijoopravijo drugi kĘevno pristojni izvajalci.

Zakonske in đruge pravne oodlaoe

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravsfuenem zavarovan1u
Zakon o pokopalĺŠki in pogreb nĺ dejavnostĺ ter uĘanju pokopališč
Pravĺlnĺk o pogojih in nacĺnuopravljanja mrlĺŠko pregledne sluŽbe

ffľ#:"' 
cĺĺji podprograma so izpolnjevan1e zakonskĺh obveznosti na področju mrliŠko pregledne

Letnĺ izvedbeni cilji podprograma]e financiranje storitev mrliŠko pregledne slużbe'
Realizacija ciljev ĺn kazalcev v letu 2018:

občlna Vodice je v ĺetu 2Ü18 zagotavijaia sredstva za mrliŠko ogiedno sĺuŽbo in s tem izpolniĺa zakonskeobveznosti, V letu 2018 je bĺlo opravljenih 11 mrliŠkih pregĺedov'

071102 Mrliško ogledna sĺužba (3.000 EUR) 3'174 E)JR
í\t,'''l-rlnĺ,ł^' 'i {.ĺj.l-üś]Y]4jr ę!jĘtą.i].!.ť i -ł !ś v l ĺ i j ĺ }l ( } ł act i ĺ}'\ k t p1l5|a,l ĺę
Sredst'ľa na prcľaČunskj costavrĺ si-r blla v leiu ?ĺ"1 8 ĺnr:híie:r: ła lłrĺłla-ír^iĺ'^.. -J-_' _::lk se opĺaviiĺ: oĺj sĺl1lti łn Ža Übdilĺ(cl;e pc łaľoćilu .ł'*uĺřJ, *i*'"j. ä' ä;ř"J;j"';#:tT:'ľľ:iffĺi;
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izvajajo lnŠtitut za sodno medicino v Ljubljani (v primeru smrti občanov na obmolju oběine Vodice) in

drugi pooblaŠčeni zavodi v primeru smrti'naŠih obČanov na območju drugih oběin' Sredstva so bila

poľabljena tudi za prevoz zdravnikov n" *rňsŔi ogled. ViŠina sredstev je odvisna od Števila umrlĺh v

posameznem letu iei ráżmer1a med Številom zdrävniških pĺegledov in Številom obdukcij ter od vrste

l'ąáoáo'. ooourčue. Ďóo"tn" sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami'

í8 KULTURA, šPoRT lN NEVLADNE oRGANtzAclJE (ĺ6ô.000 EUR) í59'378 EUR

Podrotje zajema programe ohranjanja kulturne dediŠčine, programov v kultuľi, športa' plograme za

mladino in financiranje posebnih skupin'

Dokumenti doĺqorolneoa razvoineoa nalrtovania

Dołgoročni cilj kulture, Športa in nevladnih oĺganizacij je kvalitetno izvajanje nalog na podlagi sprejetih

dokumentov:Lokalniprogramkulture,LetnĺprogramŠpoľtaipd..

DolooroČni ciljĺ področia oĺoraÖunske ooĺabę

Dolgorotni cilj financiranja ku|ture, Športa in nevladnih organĺzacijje zagotavĺ.ianje materialnih pogojev za

izvajanje programov teh podroějih.

Oz:naka in nazivi glavnih oroqramov v o{ĺstojnostĺ oběine

1 802 ohranjanje kulturne dediŠčine

1803 Programlv kulturi

1804 PodPora Posebnim skuPinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

í802 ohranjanje kulturne dedišěine (í.000 EUR) 998 EUR

Oois glavneoa oroorama

ohranjanje kultuĺne dediŠěine vključuje sredstva za Vaľstvo, ohranjanje in obnovo nepremiěne kulturne

dediŠčine.

Dolqoročni cllii q|avnega proqrama

StrateŠkicilji so:
-povečatistopnjovarovanjadediŠěineinizboljŠatĺnjenoupravljanje,
- vzpostaviti celovito prezentacijo občine Vodice'

- zagotovitev dostopnosti in ustrezne prezentacije hiš in prostorov pomembnih Vodičanov

Za vsak strateŠki cilj so določeni posebni kazalci"

- Število vzdrżevanih spomenikov,
- kakovostprezentacijedediŠcine'
- število novih produktov kultumega turizma'

- obseg pĺogramov in občinstva'

- kakovostPrezentacije'
- Število novih programov'

- število oblskovalcev

V letu 2018 je bĺla prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dedišČine'

ki so v lasti oV, ter njihova predstavitev s cĺljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejŠe kulturne oV

ter omogoči njeno predstavitev javnosti

Kazalec. Število obnov ljeni h spomen ikov'

Realizacija cilia in kazalca v letu 2018:

ds
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Zaključni račun proraČuna občine Vodice za leto 20'l8

V letu 2018 so se sredstva porabila za vzd|Żęvalna dela sakralnega objekta.

Ľgdgogĺam i rn $p_ĺąču nski u poľabĺ

1 8029001 Nępĺemična kulturna dedĺśčina

18029001 Nepremična kultuľna dediščina (í.000 EUR) 998 EUR

oois nodproqramą

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

Zakonske in drqge pravne oodląoe

- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o vojnih grobiščih

Dolqoroč'ni cilii oodDro,grama in haza|6r' s kateľimi se bo merilq do-seoanie zastavljenih. ciliey

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrŽevanje vseh kulturnih spomenikov' njihova pľedstavitev javnosti ĺn
njihovo vkljutevanje v Živo podobo občĺne"

Kazalca, s kateľima se merita uresničevanje ciljev, sta:

- število obnovljenih spomenikov in_ kakovosi njihove pľedstavitve'
Letnĺ izvedbeni ęilii.podproqrama in kazalci, s katerími se bo merilo doseoanie -zastavlienłh cilLev

Letni izvedbeni cilj podprogľarna je zagotoviti pogoje za ĺzvajanje.

Kazalca, s katerima se merita uresniČevanje ciljev, sta:

- število obnovljenih spomenikov in
- kakovost njihove predstavĺtve.

Realizacija cilja in kazalca v letu 2018:

V letu 2018 so se sredstva porabila za vzdrŽevalna dela sakralnega objekta v Šĺnkovem Turnu. ob
zaključku del je bĺł predstavljen obseg sanacijskega posega in viŠĺna porabljenih sredstev (občĺnska
sredstva so predstavljala le manjšidel, veČino sredstev so prispevali občani).

0u2a6 obnova kulturno zgodovÍnskĺh spomenikav, abetežij in znamen! ft.aoo EUR) gg8 EuR
Obĺazlo{ltev dejavnost!-v .okviru pĺoraČu nske posĺavke

V letu 2018 so se sredstva namenila zavzdľżevalna dela sakralnega objekta v Śinkovem Turnu, katerĺ
ima status spomenika lokalnega pomena in je vpisana v registeř kultúrne dediŠčĺne pod evidenčno
Številko enote 2674, Śĺnkov luľn - Cerkev Mateľe boŽje.

ĺ803 Programi v kultuĺi {123'000 EuR) íí8.927 EUR

apis gĺavnega pt"o

Pľogľam vključuje sredstva za knjiŽniČarsko dejavnost, zaloŽniŠko dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge
progľame v kulturi'

V okviru dela pľoračuna oV' namenjenega kulturĺ, so v letu 2018 zagotovljena sredstvaza fĺnancĺranje
programskih aktivnosti na naslednjih področjih:

- javnĺ zavodi na področju kulture,
_ sredstva za materialne stroŠke ter nakup kniiŽniČnega gradiva za knjiŽnico Vodice,_ kulturni projekti nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskĺh organizacĺj in posameznikov (na

podłagi javnega razpisa),
_ deIovanje obmoČne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti'

Ĺ]Qlgĺ:r_q!] li qllis]ÉlllEga !ĺ'qgrąIĘ
DolgoroĆnł cilj 1e kvalitetno ln strokovno izva1an;e programa skladno z zakoni ln Lokalntm programom
kuĺture'

Stĺaĺl i24 oĺj 1ô9



€
zaključni račun proračune občine Vodice ze leto 201 8

In

Glavni izvedbenicilji V pÍoraěunskem letu so izvajanje naěrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Realizaciia cl{a v letu 2018:

oběina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finančna sredstva za delovanje na področju kulture in s tem

omogoČila izvedbo programa

18039001 KnjiŽničaĺstvo in zaloŽništvo

1 8o390o5 Dľugĺ programi v kulturi

175.000 EUR) 74.236 EUR
í803900íKnjiŽničaľstvo in zalożništvo

opis podpĺoorama

PodprogramnamenjasredstvazarednodejavnostknjiŽniceinnakupgradiva.

Zakonske in druqe oravne Podlage

Zakon o knjiŽničarstvu

DolgoroČni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma'

LetniizvedbeniciljpodprogramajezagotovitipogojezaizvĄanjeskladnoz
Letnim načrtom Mestne

knjiŽnice Ljubljana

Kazalei:

- število včlanjenih občanov v knjiŽnico'

- število novih knjig'

- število izposoj.

Realizacija cilja in kazalcev v letu 20ĺ8:

Število članov knjiŽnice:

Število novih knjiglprirast gradiva

520 0 560

Śtevilo izposoj/leto:

40

Novo vpisani ělani
Aktivni č'lani

SKUPAJodĺasliotrociSKUPAJodÍasliotroci

KnjiŽnica
Vodice

'13880581 064777Ż87201 I

Prĺrast izYodov knjiżniěnega gradiva - način nabave

SkupaiDarZamenaObv.izvNakuP

SKUPAJNeknijŽno gradivoSerijske publĺkaciieKnjige
odraslĺotrociodrasliotrociodrasliotrociodrasliotľoci

Kn1iżnica
Vodice

19 634'19143'1 .318'1 66019518 12117 450201 I
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081106 Knjižnica'redna dejavnost $8.000 EUR) 67.23ô E'JR
abnelgŽltevĺlebvnĺ:sti v.okY!rr'ł proľaĆtlnskŁnostavkg

KnjiŽnlca Vodice je krajevna knjiŽnica, ki skrbi za izvď1anje knjižnične dejavnosti na obmoĆju občineVodice ter za njeno strokovno |n ľazvojno naravnanost, 
-ľovprasevanje 

po knjiŽničnih storitvah' izposojagradiva in ělanstvo knjiŽnice zahteva ustrezno višino sredstev v proračunu, ki se planirajo v skladu spredvĺde.nim programom deła in finančnim naČrtom zavoaá-zá posamezno koledaĺsko leto. Tako občinazagotavlja sľedstva za.delovanje knjiźnice,v okviru 
'eđná 

o"iňňosti za: materialne stroške, stroŠke dela,nabavo opreme' S|ednjise oolóčĺjo procentualno glede na aébilo mreżo MKL'
Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za ciŠČenje objekta knjiŽnice.

g_oj pląVlĹBorabe za del..Ę se.ne izvrŠu]ąple!9-NĘP
V skĺadu z Zakonom o knjiŽniČarstvu je določeno, da občina z_agotovĺ knjiŽnično dejavnost na svojemobmočju z ustreznim prostorom ĺn ôprem.o, izborom kn1iinienega gradiva, Števiĺom usposobljenĺhstrokovnĺh delavcev ter organĺzaciJo. KhJiznic3 voá19e ;" ŕiäjäun"-knjiźnĺia, ä"'l" ; okviru obmoČneenote ŠĺŠka oziroma organ-izacĺjskä unoť" splošne ý""t"* k"J;Žnĺce Ljubljana (MKL), ki opravlja svojodejavnost za območje Mestne oĚeine Ljubliana in za7 piińé"tnin občin iVodice, Velike Lašče, Bĺezovĺca'Dobrova_Poĺhov Grádec, lg, ŠtoĺqiJá, ÉóiiĹł

081107 Knjižnica - nakup gradiva
F.00a EUR) 7.000 EUR

Pravilnik o pogojih za izvĄanje knjiŽnĺcne dejavnosti predvĺdeva ustrezno Število knjiŽničnega gradivagĺede na število prebĺvalcev v občini, in sicer ĺéł-nĺ pĺĺras-t iđo eňät g'"oiva na 1000 prebivalcev. Trenutnozaloga znaša okoĺi 23'000, enot' Število knjiŽničnága qlťi"" 
'--'đ"dvideva 

v skiadu s povpraŠevanjemtako po knjĺŽničneľn kot tudi po neknjiŽnĺčném gradřvu ico-;i, oÝ_oĺĺl
obcĺna Vodice je na podlagĺ ĺetne pogodbe zagotovila sredstva za nakup gradiva.

18039005 Dľugi programi v kutturi (48'000 EUR} 44.69í EUR
ŕ'1nio nnn^-^^-_-^

Pođprogram namenja sredstva za kulturna druŠtva' druga društva, Javnĺ skład RS za kulturne dejavnosti,skĺb za občĺnske stavbe s kulturnimi domovi teľ izvedbo Kopitarjevĺh dni.

!ą[gąs!e*io dľuge pľąvne podlaqe

Zakon o uresničevanju javnega ĺnteresa za kulturo

Dol

Doĺgoročni ciljje zagotavljanJe pogojev za kvaiitetno in strokovno izvajanje podprograma

ĺn

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitĺ pogoje za delovan1e obČinskĺh kulturnĺh druŠtev in drugihprogramov v kulturi.

Kazalci:

- Število pľĺjavĺjenih druŠtev na ľazpise
Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20lg:
Na razpise se je uspeŠno skupno prijavilo 35 druśtev, organizacij, posamezniki in drugih prosilcev
Zastavljeni izvedbenicĺlji so bĺlĺ doseŽeni'

081 1 03 Kulturna društva (21.000 EUR) 21"000 E|JR
Ołl l3zlĺ:z'. l tcv ĺl e l.ąVn!-S_t: V oklĺlĺll pľĹ]ľactjn Sk{3

Na podlagi veljavnega Prarĺĺ|nika o vrednotenju kulturnih progiamov v občini Vodice łn Javnega razpisaza ĺeto 2018 ;e bilo razde|jenih 21 000.00 EUR
Godbeno druŠtvo Vodice 7 4B7 7a EUR
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DruŠtvo za ohranitev kulturne dediščine in podeŽelja SkaruÖna 1'844'26 EUR

Prosvetno društvo Vodice 1'254'10 EUR

MeŠanipevskizbor biser 3'012'30 EUR

Kulturno društvo Matije KoŽelja Utik 4'168'03 EUR

Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn 3'233'61 EUR

a81112 Đruga društva (3'oo0 EUR) 13'001 EUR

obĺaz|oŹitev deiavnosti V okviJ"u píoracunqke.nostavke

Na podlagi veljavnega Pravilnika_o_soflnanciranju društvenih pĺojektov v občiniVodice in Javnega razptsa

za lbto zďrcié bilo razdeljenih 13'000,00 EUR'

DruŠtvo upokojencev Vodice 3'280'07 EUR

Lovska druŽina Vodice 1'027'75 EUR

Čebelarsko druŠtvo Skaĺučna 1'035'04 EUR

Društvo upokojencev Bukovica-Šinkov Turn 2'412'67 E.UR

Turistično druŠb!ío Vodice 1'191'76 EUR

Društvo narodnih noŠ in kocijažev Vodice 2'051'86 EUR

Društvo Planet Zemlja 499'30 EUR

Moto klub MAKVodice 1'501'54 EUR

081114l]reditevsredíśča vasi ob Rnjižnici G'o00 EUR) 1'281 EUR

Obĺazlożitev dejavnosti v okviru proĺaČunske postavke

V sklopu proratunske postavke so bila sredstva porabljena za postavitev pergole ob objektu Śrof1eloŠxa

7.

081115 Javni sktadRS za kulturne dejavnostÍ p'ooa EUR) 2'000 EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru oĺoralunske oostavke

obČinajenapodlagipogodbesofinanciralakulturneprogramevvišini2'oooEUR.Potekalajeredna
komunĺkacija glede ooveśean;a in prireoitev za kulturńa đruŠtva ĺn gĺede _prireditev, 

ki jih je oĺganiziral

sklad. obcĺnskim druŠtvom so ,ugotouili priznanja. in 
'zńačke 

zä veČletno delovanje' organizirali

pomladanska pregl"dńá tekmovanja Ł'Ě;;.{; 
'oáiá, 

lgralske skupine in zboĺe oŠ. Priredili so slikarsko

belavnico in Šolo rlsan1a, ki so se jé udeleŽili domaČi slikarji'

au1r7 Pokroviteijstvo v občini Vodice (3'000 EUR) 2'995 EUR

obraz|oŽitev deiavnosti v okviru proraČunske lrostavke

občina Vodice je v letu 2018 na podlagi veljavnega Pravilnika o pokroviteljstvu v občini Vodice izvedla

dva javna Poziva.

Naprvemjavnempozivu,kisejezakljucilVmesecuaprilu2018jeobčinaVodicedodelilasĺedstvav
skupni ViŠińi 2'o0o,oo EUR osmim prejemnikom:

Društvo Vita 206'72 EUR

Kranjsko plavalno društvo Zvezda 206'72 EUR

Badminton klub Komenda 258'40 EUR

Kulturno prosvetno društvo DROUZ 191'21 EUR

Rok Jerajv imenu koŠarkarske ekipe271'32 EUR

Mestna knjiŽnica Ljubljana 284'24 EUR

ŻupnijaVodice 310'08 EUR

PGD Šinkov Turn 271'32 EUR
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Na drugem javnem_PŤy!' ki se je zakljuČil v mesecu juliju 2Ü18 je občina Vodice dodelila sredstva v
skupni viŠini 1'000,00 EUR tľem prejemnikom:

Društvo upokojencev Vodice 324,76 EUR
Zdľużenje skavtov 353,70 EUR
Godbeno društvo Vodice 321,54 EUR

au119 Kopitarjevi dnevł p.loo EUR} 4.O71E]JR

V nedeljo zvečer, 9' septembra 2018, so se Pod lipami na Kopĺtarjevem trgu v Vodicah odvljali 18'
Kopitarjevi dnevi' Prireditev je bila posvečena spomińu na dva velika-Repenjčäna, ýodiěana, Slđvenca'
19.dV? domołjuba, kĺ sta pomembno zaznamovala slovenskĺjezik in zgobovíno, Jerne;a Kopitarja in dr.Valentina Zarnika. obenem je bila namenjena orisu še nekáterih mejnitou in obletnĺc, ki se prav vse
končajo s Številko 8:

,1118 900łetnica prve pisne omembe Vodic,

'1808: 210łetnica prve s|ovenske znanstvene slovnice izpod peresa Jerneja Kopitarja,

'18'ĺ8: 2OO-letnica Kopitaľjevega sodelovanja pri utemeljitvĺ modernega srbskega jezika (srbsko nemŠko
latinski slovar),

'1848: 17O-letnica pomlad naĺodov in v nadaljevanju 150letnica slovenskih taborov in čitalnic,
.'l888: 130_letnica smrtĺ dľ. Valentĺna Zarnika,
.1898: 12O-letníca ĺzgradnje prve šo|e v Vodicah,
.191 8: 1 O0-letnica smrti lvana Cankarja,
.'ĺ 988: 30-letnica slovenske pomladi.

Dodatna sredstva smo zagotovilis prerazporeditvami, namenjena pa so bila samiorganizacijidogodka.

au2a2 občinska 'ęŕavłr'a < ktłlłttrnia 4trł='|-rz!!:c
obrązĺoŽi|eu deiavnosti v okvirrł proľaćunske posta!ĺke

Sľedstva na proračunski postavki so bila poľabljena za tekoče vzdrŽevanje'

ail203 abčinska stavba s kutturnĺm domom - Skaruěna $.aoT EUR) 2o1 EuR

Sredstva na pľoraČunski postavki so bila porabljena za tekoÖe vzdrŽevanje.

0812u abčinska stavba s kuÍturnim domom - lJtik G.a\o EUR) 50 EUR
obrazlożitev de.'iaYnosti v okviru proĺačunske oostavke
Sredstva na proračunski postavkĺ so bila porabljena za tekoce vzdrŽevanje'

J

1805 Spoń in prostočasneaktivnosti (42.000 EUR) 39.453 EUR
opis qląvneqąoíoqĺ'ar!]g

Program vključuje sľedstva za financiranje pľogramov na področju Športa in progľamov za mladino.

as]sglaÜr-el]jlsląŁn sgg_ptggĺą l1Lą

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

Glavnr łę!lI.łzrĺeĺtbel]lelil ll] kauąĺ:l-_g-tgleĺjlrr]śe_oQ'i!ęľ!.a d()iiĘsał]elélląylięI'rlrs!]iqy

G]avni izvedbeni cilji v proračunskem letu so lzvajanje načrtovanih aktivnosti Športnih druŠterĺ,
vzdrŹevanje Športnlh obiektov, otroških ĺgrlśĆ ter izvedba pocitniŠkih delavnic'

Realizacija cilja v letu 2018:

obcĺna Vodíce je V letu 2a18 zagotavljala fĺnanćna sredstva in s tem omogoČlla izvedbo programa
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ZakljuČni raěun proračuna oběine Vodice ze leto 2018

1 8059001 Programi Športa

1 8059002 Programi za mladino

í 8o59ooí Programi športa
(38.000 EUR) 35.453 EUR

ooĺs podprograma

PodprogramnamenjasredstvazadejavnostšportnihdruštevterprireditevinzaureditevŠportnih
objektov.

Zakonske in druqe Pravne o.odlaoe

- Zakon o športu
- Pravilnik o sofinancĺranju športnih programov

Letni program špoľta

DolgoroČnĺciljjezagotavljanjepogo.ievzakvalitetnoinstrokovnoizvajanjepodprograma

Letni izvedbeni cilj podpľograma je zagotovitĺ pogoje za izvalanje zdravega preŽivljanja Časa, druŽenja,

tekmovalnih programov ĺpd

Kazalci.

- Število prijavljenih športnĺh druŠtev na razpĺse

Realizacija ciljev in kazalce v letu 2018:

Na razpis za sofinanciranje Športnih progĺamov se je skupno prijavilo 12 druŠtev oziroma posameznikov

Vsi prijavljeni programi in projekti so bili ľealizirani'

o811o1 Športna društva ę1'0oo EIJR) 20'997 EUR

Na podlagi ve|javnega Pravilnika o sofinanciranju Športnih programov v občini Vodice in Javnega razplsa

'" r5to zďĺgf oito ňzdeljenih 21'000,00 EUR:

Športna društva:

'Osnovna Šola Vodice 628'58 EUR

-VrtecškratekSvitVodice 211'42 EUR

- Balinarskiklub Kubu Vodice 1 169'60 EUR

- Tenis klub Kubu Vodice 1 591'06 EUR

- Športno planinsko društvo Gams 962'45 EUR

- ŠD Repn1e _ DobruŠa 1'847'73 EUR

_ ŠD Victoria club 1'649'83 EUR

- Taekwondo klub Koryo 3 232'69 EUR

- SmuČarsko društvo Stľahovĺca 6'575'99 EUR

- Lokostrelsko društvo lSHl 1'594'94 EUR

Športniki posamezniki

- Aleš Borčnik

- Luka JaneŽiČ

852,92 EUR

682,77 EUR
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Zaključni ľačun pľoĺaěuna občine Vodice za leto 2018

081 1 02 śportne prired,tve
(2.AA0 EUR) 1.800 EUR

ĺf bľazloŽitev clejąynos ti'ł o kviľ u.pIoraiunske posta vke
V letu 2018 je občina Vodice zagotovila Sredstva za izvedbo kołesarske dirke za Pokal obcine Vodice.

au 1 1 6 Vzdłževanje športnĺh objektov
obrazloŽiterł "deĺavnostĺ v_plyiL:ŁplgÍaČWsle!9slavke

Sredstva so bila v letu 2!18 poľabljena zavzdrževanje in popravilo otroških igralna igrišČu ob grabnu terotroŠkem igriśču Utik. Prav tako io se sredstva námenila'=a ĺzdeĺavo črt na igrišČu SkaruČna łer zaizvedbo javne razsvetĺjave na Športnem igrišču Utik

(14.000 EUR) 12.526 EUR

0.0a0 EUR) 131 EUR
081212 Ureditev otroških ĺgrigč v občini Vodice

qEael

občina Vodice za ureditev otroŠkih ĺgrišč v obČini kandidira na razpisu LAS. Na razpisu sodełuje obcinaTzin (vodĺlni partner) ter občĺna-Včdice (partneríca). obČina ńi*"r"u" opremiti športna igriŠča nalokacijah pri PGD zap99?, 9ri P'ĘDRepnje''pri brunaŕici Éeo sukouĺca-Utĺk, SD Strahovica z otroŠkĺmiĺgralĺ Na.ľazp-i1! se pričakuje pridobĺtev sŕedstev do 2ł3 vrednosti investicije. Aktĺvnosti na pĄektu so seprĺčele v letu 2018, v letu 2019 pa je načrtovana sama izvedba.
Sredstva v letu 2018 so bila porabljena za sklenitev in overitev sluŽnostih pogodb na katerĺh bodopostavljena igraĺa.

o8138-18-003

í8059002 Progľami za mladino (4.000 EUR) 4.000 EUR
oois podproqĺama

Podprogram namenja sredstva za financiranje počitniŠkĺh delavnic
Zakonske ił-dľuge pravne podlagę

- Zakon o lokalnisamoupravi
- Statut obČine Vodice

DoĺgoroČni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno ĺzva1anje podpľograma.

L_stni tzvedbęli glłlpodprogrąrya n-laualci' s ĺ<ątędmi se oo doseqanjg ąastavĺienih cĺlieil
Letni ĺzvedbenĺ ciĺj podprograma je zagotovrti pogoje za izvedbo počitniških deĺavnic ĺmenovanih
PoČĺtn iške kratkočasnice.

Kazalci:

- Število udeleŽenih otrok na kratkocasnicah
Realizacija cilja in kazatca v tetu 20{g:

V letu 2018 so se organizirale poletne poÖitnĺške kratkočasnice v obsegu štirih tednov, ki so bile polnozasedene' Počitnĺških kratkočasnic se je udeleŽiio 100 otrok'

081111 Poěitniške delavnice 
H.ooo EUR) 4.000 EUR

Qbr&!Ęj_|c,/ -del9Y!s9tr_y_ae_Vi{'u'pl9IąĆ' tus_E_ę. p.sglay-E'!]

V Času Śoisklh pocĺtnlc ObČina Vodice organiziĺa zabavne in aktivne delavnice namenjeneosnovnośoicern, kl so dokaj obŠirne ln zadn1a léta vedno boije obiskane. v mesecu juĺi1u in začetkuavgusta so se odvile 4 počitniŠke delavnice, lmenovane polltnlśke kratkocasnice (teden doŽivetij, ŠportniŽur, Športni teden, angĺeŠČĺna}, ki se iih je udeĺeźilo 100 cirok.
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Zakljuěni raěun proračuna oböine Vodice za leto 2018

(2.624.495 EUR) 2.252.14s EUR

PodroČje zajemaprograme na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraŽevanja in osnovnega

glasbenega izobraŽevanja.

Doku me ntl dolqo roln ega razvol neqa naÖrtova n ia

Bela knjiga o vzgoji ln izobraŽevanju v Republiki Sloventji

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog'

oznaka in na'zivi 9lavnih programov v pĺistoĺnosti obČine

1902 Varstvo in vzgoja predŠolskih otrok

1903 Primarno ĺn sekundarno izobrażevanje

1906 PomoěĺŠolajočim

predšolskih otrok 2.297.79A EUR) 1.949'746 EUR
1902 Varstvo in vzgoia

Opis qlavneqa oroo.rama

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače' prispevki

delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stľoŠki poslovanja pľedstavljajo skoraj 100%

porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predŠolske vzgoje financirajo iz javnĺh

sredstev in plačil staršev.

Dolqorolni cilii glavnega proqrama

Dolgoroěni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje letnega programa vrtca, zagotavljanje zadostnih

kapacitet za vpis v vńec vsem starŠem, ki so to Želeli'

Reatizaciia cilia v letu 2018:

občina Vodice je v letu 2018 zagotavljala finanina sredstva za delovanje vrtcev in s tem omogocila

izvedbo naÖrtovanih programov tako v matiÖnem vrtcu v Vodicah kot v drugih vrtcih fiavnih in zasebnih)'

Podproqrami in ororaČunski uporabniki znotraj olavneqa pĺoorama

19029001 Vńci

í902900í Vrtci
(2.297 79o EUR) í.949.746 EUR

Opis podoroorama

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno progĺamov in placilĺ

starŠev' dodatne programe v vrtcĺh), nakup, gĺadnjo in vzdrŽevanje Vrtcev'

Zakonske in druoe Pravne Podlaqe

- Zakan o vrtcih
- Zakon o lokalni samouPravi'
- Pravilnik o metoJologijiza oblikovanje cen programov v vrtcih, kiizvď1ajajavno sluŽbo'

- Pravilnik o plaěilih staršev Za programe v vseh vrtcih'

mr se bo mertło enĺh crlrev
D ni ctłil ooĺloroo arnk rs

obdrŽatĺ racionalno mreŽo vńcev in ľazŠiriti ponudbo pĺograrnov. ki bodo zanĺmivi in dostopnl vsem

starŠem VeČja ponudba naj bo v organtzaciji programov (več oblik krajših in specifiČnih programov) in v

vsebini vzgojnih programov (obogatitveni ln iodaini programi)' Programt v Vrtcih so organizirani s cĺliem
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spodbujanja otrokovega ťazvaja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju razliČnosti in
njíhovih osebnih sposobnosti in interesov;

Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z noĺmativi in standardi za večje število oddelkov prvega
starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;

Zagotovitĺ vrtcem mateĺialne osnove za čím boljše izvajanje programa _ kurikuluma. Ta proces je zelo
dinamiÖen, vkljuěuje vse delavce vrtca, spremĺnja pedagoŠko delo, izobraževanje, naČin urejanja
prostorov, itd. tako da bi se čim bolj pribliŽa| potrebam otrok;

Zagotavljatĺ pogoje za kvalitetno Življenje otľok v občini in sofinancĺrati druge izvajalce programov za
otroke, ki so naravnani na vkljuěevanje čĺm veljega števila predšolskih otrok.

LetniizvĘdbenicilii ooclprograma in kaią|ci. s katerimise bo merílo dosgqaĺ]le zastąvljenĺh ci|iev

V letu 2018 smo zagotavljalĺ sofinanciranje osnovnega programa v vńcih v skladu s predpisanimĺ
normativi ĺn standardi, zagotavljali smo sredstva za investicijsko vzdrŹevanje ĺn investicije.

Realizacija ciljev v letu 2018:

občĺna Vodice je v letu 2018 zagotavljala sredstva za zgoraj navedene namene in s tem uresniČila
pogoje za kvalĺtetno łn strokovno izvajanje podprograma.

091107 Vńec škratka Svita - dejavnost {ĺ01.ooo EUR) ô89.138 EI'R
obrazlożĺtev deiavnostĺ v okviĺu oĺoračunske oostavke
V okvĺru področja otroŠkega varstva največjo postavko predstavlja >doplačiĺo oskĺbnih stroŠkov vrtcem
9ziroma dejavnost vrtca<. |z te postavke občina subvencionĺra prograń otroškega varstva v skladu s
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vseh vrtcih, v kateŕe só vključeni oiŕoci iz oběine Vodĺce.
Stroški p|ač' za zaposlene v vrtcu ĺn materialni stroŠki se pokrivajo iz eŔonomske cene pĺogľamov za
varstvo otĺoka v vrtcu. DeleŽ ce-ne programov plačujejo staľŠi, deleź pa občina glede na visino-paeilnega
razreda, v katerega se vlagatelj uvrsti. Pravi|nix o ńétooologijĺ za oolirovanje äen programov v vrtcih, kĺ
ĺzvaiaio iavno slużbo ĺUr list Rs št 97ł?nn?\ ri R ňlanll "3ir!13 d::tlrškg ki :i:::j:ľ::-:ĺ :- ::::š:::
cen po tem pravilniku, kľije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom' drugimi predpisi, aktom o ustanovitvizavoda oz' v skĺadu s pogodbo o financĺranju zavoda. V nadaljevanju- Še bodr;bn;j; določa, da mora
ustanovitelj vrtcu zagotoviti tudi sredstva za nadomeŠčanje 

_uzgo;ĺte1eu 
in porn'Jenikov v primeru

nezmożnosti dela delavca zaradi boleznĺ ali poškodbe ao go cni 'za 
boprauńine, jubilejne nägraoe'

regres, pomoč otrokom s posebnimi potrebamĺ ĺn poletne izpise in rezervac^lje otrok iź vrtcá. eole! tega
so na Ę postavki tudi sredstva, ki jih je na podlagi 10' člena Pravilnika o meĺodologĺji za oblikovanj. 

"änprogramov v vrtcih ĺokalna skupnost vrtcu doĺŽna zagotavljatĺ v viś|ni cene prograrňá orez Żivil za Števiĺo
otrok' ki predstavlja razliko med dejanskĺm številom otroŔ v oddelku ln ná1vĺs]im normatĺvnim številom.Nakazila za Varstvo, ki vključujejo tudi sredstva za plače zaposlenih v vrtcű sá nakazujejo mesečno napodlagi zahtevkov oziroma racunov. Sredstva 1a postavki so bila predvidena ná lóoági usklajenega
finančnega načrta med občino Vodice in vrtcem Škratek Svĺt Vodice za leto 2018'
V letu 2018 je bilo v vrtec vkljuČenih okrog 240 otrok,

09ł110 E)rugÍ vttci- dejavnost $3.0oo EUR) 54.745 El,,,R
obrazlożitev dejavnosti v okviĹu proračunske oostavke

obČina Vodice je po zakonu doĺŽna plačevati oskrbnine za otroke ĺz Vodic, ki obiskujejo vrtce tudi v
drugih obcinah - od tega najvec v Ljubljani. Ker se število otrok, ki obiskujejo vrtce nenehnó spreminja, in
Število vpisanih otrok v preteklem letu ni enako vpisom otrok v nasleonjem letu, navadno pľihajä'do
prekoračitve aĺi nepopolne poľabe planiranih sredstev'

V vrtcih izven Vodic]e najveČ otrok v javnih vrtcíh MOLa. Posamezniki so tudi v vrtcih drugih obČin (Tzin,
Kamnik, PostoJna, Trebnje, Šenčur). Z zasebnimi vrtci Montessori inŠtitut, Zavod sv. Stänislav, ořoŠka
igralnica Maĺina' G-Grega, so podpisane enoletne pogodbe. Stroški za leto 2018 znaŠajo 54.745,07 EUR'
kar je občutno več kot je bilo prvotno naČrtovano. Ŕazĺog za to ;e povišana 

"una 
íńca, predvsem iz

naslov uskladitve plač zaposĺenĺh s koiektivno pogodbo in poveČanéga Števila otrok Dodatna sređstva so
se zagotovila z u strezn i mi prerazpoľed ĺtvam i'
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Zakljuini račun proľačuna obČine Vodice za leto 2018

091113 Vftec škntřaSvíŕa'nadsÚa ndard 1l'00o EUR) 732a EUR

obrazloŹltev deia-vnqsti v okviľu ororačunske postavke

V nadstandard vrtca so vključeni naslednji programi:_plavalni teČaj, letovanje otrok iz socialno in

materialno ogroz"ňiň oiúzin,'ter orugi piđ"jłiiJřoiárt obz!) kot npri gledaliŠke pľedstave (Kuc Kuc)'

plesno glasbena pä;ä*,'sxupne-pilreoitve'v Kulturnem domu Vodice, Šola za starše' "' Dodatna

šredstva smo zagotovili s prerazporeditvami'

091116 Najem dodatnĺh prostorov za izvajanjepredšoíske vzgoje F'ĺoo EUR) 5'317 EUR

obľazlożĺtev deiavnosti v okviru proĺaéunske oostavke

obČina Vodice je za zagolavljanje vrtčevske dejavnosti najemala poslovne pľostore za izvajanje te

dejavnostĺ za en (1) oddelek, in .i"^"1 řiił'ĺeni"ó."oi v zäposah |'lajęm poslovnih prostorov je bĺl

zagotovljen oo roJcá ňeséóa'iunuazolő,o.ŕoma do zagotovitvé oooatńin prostoĺov v okviru razširitve

oośtojeeega vrtca v Vodicah.

og1211 Vrtec škratŕa Svita'druga oprema F5'oo0 EUR) 61'823 EUR

obrazloŽitev deiavnggt| v okviĺu ororaČunske oostavke

Za nemoteno delovanje in izvajanje dejavnosti pĺedŠolske vzgoje je potrebno redno posodabljanje

opreme za vrtec. Keĺ se je v letu. zo1ä';;klj;óilä investicija ođgŕaoítev obstoje-Čega Vrtca, so bila za

namestitev dodatne opreme potrebna ;"k"iil6 viŠja sredsiva oó naěrtovanih. Dodatna sredstva smo

zagotovili s Prerazporeditvami'

a$222 Vrtec śkratkaSvita - dograditev (kuhinja in dva oddetka) (1/uô29a EUR) 1'091'190 EUR

obĺazloŽitev dejaYnosti v okviru pĺoraČunske postavke

Projekt, ki obsega dobrih 755 m2 površin, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Svit

Vodice, razŠiritev ć"ńir.rn" kuhinje ter dograditev manjše telovadnice'

Na podlagi prilagojenih projektnih reŠitev (izpolnjevanje kriterijev za >skoraj nič-energĺjsko stavbo<) je bila

v februarju 201z śklenjena pogodba o-iipläeĺlű nepbvratne-finaněne spodbude z Eko skladom v viŠini

191.77',1,00 EUR.

Ustrezno je bila novelirana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotov1jena potľebna sredstva teľ

sklenjena pogodba za gradbenil inzeniistináJzo, naá izvajanjem investicije (D'A'R'G' d'o'o')'

Po postopku s pogajanji brez predhodne objave (predhodno izveden postopek javnega naroÖila po

odprtem postopku .i-e bil neuspesen' saj só uiä ponůooe presegale zagotovljena sredstva) je b|l izbran

óäJĹáńi izva;átec Gorenjska gradbena druŽba d'd"

lzvajalec je z intenzivnejŠimi .gradbenimi deli priČel koncem novembra 2017' Tekom gradnje so bili

sklenjenĺ štirie aneksi k pogodbi (ľije zaradi pätroitue nominiranih podizvajalcev, en zaradi uskladitve

obsega pogooueniń óet ńa-novo ur,Jonoši? ůpoŠtevanjem vreonosti manj del ter cen dodatnih in veě

del)).

ZakljuÖek gradbenih del je bil predviden pred_začetkom.Šolskega le!a. 2o.1a2a19' lzvajalec je z deli

zamujal in .1ĺn ooŕoňů"J u źáonj"rn rvartalu rätá zoĺ g. UspeŠno je đilo pridobljeno u-porabno dovoljenje; za

tem je bil vrtec v celoti predan .uoj"*u ná'"nu' Na Eko ártao ;ä bila-. vloŽena vloga za pndobitev

nepovratnih sr"ostei ipieiäń Jo plaČi'iu vseh situacij in predloŽitvi zahtevanih dokazil)'

Realizacijapĺoračunskepostavkejenekolikoniżja,sajjesituacijazaopravljeĺadelavnovembĺu2018
zapadlav plaein Jan'"ĺ" żói g Práv tako je bil kóncni ôbrae un prejet v marcu 2019'

Navezava na oĺoiekte v okviru proĺaČ.gnske oostavke

NRP ob138-12-0006

o91224 lJreditev igrišěa ob vrtcu FA.0A0 EIJR) 40.213 EUR

obrazloŽitev deiavnosti v okviru ororaČunske postavke

Po pridobitvi dejanske pravice razpo-laganla z zemljiŠčemľ iYstranĺ 
vrtca Vodice koncem noveŕnbĺa

2017 jepostala opclja ,ir"aituu ń"n1s"-u"enamenske zunanje i9ralne povrŠine (vetnamenska asfaltlrana

ploŠčad dim. 16,0 x s0,0 m s pripadájočo varovalno ograjo) zavarovance Vrtca realna-
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Po izvedenem evidenčnem postopku javnega naročanja je bĺl izbran gradbeni izvajaiec Goĺenjska
gÍadbena druŽba d.d.. PĄekt je bils podpisoň zapisnika o končnem obračunu v oktobru 2018 dokončno
celovito zakljuten

o8138-18-006

í903 Pľimarno in sekund arno izobraŽevanje {,t39.505 EUR) 109.í25 EUR
o8ĺs qlavnega pĘogIama

Glavni program 1903 Primarno ĺn sekundarno izobraŽevanje obsega financĺranje dejavnosti osnovnih Šol
in glasbenih šol.

Ciĺji osnovnošolskega ĺzobraŽevanja so sledeěi:

_ omogoČiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimĺ sposobnostmi in
zakonitostmi;

- ĺazvojnega obdobja;
- posredovatitemeljna znanja in spretnosti;
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradicijĺ in jim omogočiti nadaljnje izobraŽevanje'

osnovnoŠolsko izobraŽevanje mora temeljiti na uravnoteŽenosti spoznavnega čusfuenega in socía|nega
razvoja človeka ter potekatĺ v duhu spoštovanja Člo,ĺekovih pravic in svobošcin ter vrednot kot so
stľp nost' soĺ id arn ost ĺn spoŠtovanje različn osti.

V ta sklop sodijo tudi preventĺvni projekti in programĺ za otroke in mĺadostnike, ĺzobraŽevanje in
usposabljanje staĺŠev in izobraŽevanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti.

Doĺqgroćni cĺljĺ giavnega progÍąma

DolgoroČni cilji primarnega izobraŽevanja:

- ootimizaciia šolske mĺeže olecle na ĺ{amnarafqką 3;!:':nj:,_ skrb za dvig kakovosti osnovnoŠolskega izobraŽevanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje
sprejetega nacíonalnega kurikula,

- zagotavljanje enakih rnożnosti vsem učencem z upoštevanjem lazličnosti otrok (otroci s
posebnimi potrebami, Romi, beguncĺ oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiśčem).

Glavní letni izvedbenĺcilj!in kazalci. s katerimi se bo merilo doseqanie zastav|ĺeniLci|ieY

Zagotavljalibomo sredstva za delovanje osnovnih in gĺasbenih Šol'

Realizacija cilja v letu 20{8:

občina Vodĺce je v letu 2018 zagotavljala financna sredstva za delovanje osnovne Šo|e, in s tem
omogočila izvedbo pľograma; za delovanje glasbenih šol v letu 2018 za občino niso nastali nobenł
stroŠki.

Podpĺoorami in oĺoraČunski uporabniki znotraĺ qlavnega orogľąxg

19039001 osnovno Šo|stvo

19039001 osnovno šolstvo (í39.105 EUR} 109.ĺ25 EUR
opis podprograĺna

V okvĺru navedenega programa Se zagotavljajo pogoji za delovanje osnovne Šoĺe Vodice {materialni
stľoŠki' dodatne dejavnosti v osnovni Šoli)'

4akqnĺ|ĺe lĺt d1uge pravnę Bp4Ę9ę

_ Zakan o organ|zacĺji in fĺnancĺranju vzgoje in izobraŽevanja
- Zakon o osnovni šoli

L!]i{ŕri,jĺ]ĺlj .li;l pt ,]pľqąąľ:élłi-Ĺcą4iLl' ł Kl-lteĺĺ:lll 5q }J!ł ĺ:;eĺ ;iu-_ĺ{9sęg.]lljlil_ą}'!"ą]łĺąť: c]-!ę-Y

D{jigoĹoćni *ĺi| 1e zagotavl1an1e pogo]ev Za kvailtetno ln stroi<or/no tzvajan1e podprograma.
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Zaključni raěun proraěun, #^" Vodice za leto 2018

Kazalci

doseŽen uspeh uČencev oŠ pri nacionalnem preverjanjU znanja, glede na drŽavno povpÍetje

Realizaciia ciliev v letu 2018:

- Vir podatkov oŠ Vodice

Nacĺonalno preverian'e znania in tekmovania iz znanĺa

Statistični podat ki ob koncu d obdob a

Prrdmct

datki ob koncu tre obdo e
Statistični po

Y Sbveĺr[l Y t(

50,61

Sloveĺrśčina

M.tGmetiln

Kcmlla 6A,fl

Vodicc v !ó

16,2151,28Slrvcĺrščine
s2,5Ż56,38MstcĺEtĺ('
51,0656,7LAnglďčlne

Vsbvcnĺlivt{Vodicc v lúPrcdmet
fi,79s533

ln

Zagotavljalismo

sredstva za glaćeĺn druge osebne prejemke za soíinancirane delavce oŠ,

sredstva za kritje materialnih stroškov os,
sredstva za računa|niško opismenjevanje uČencev oŠ'
sredstva za tekoČe in investicijsko vzdrŽevanje oŠ'

Realizacija ciljev v letu 20í8:

obcinaVodicejevletuŻO18zagotavljalasredstvazazgorajnavedenenameneinstemuresniČila
pogoje za kvalitetno in strokovno izvajanje podprogĺama

Oý1a0oŚ yodice 'razširjen program F'5o0 EUR) 4'841 EUR

o bľaeloŹĺteY dejavnosti v.o kvi ru proĺaČgnske postavkę

Zakon o osnovni šoli v 20. Členu doloČa obseg razširjenega pľograma, ki obsega podaljśano bivanje'

jutranje Varstvo, äoä"tĺ 
- 
póur, dopolnilni poilk' lnteresne ie1ávnosti ln pouk neobveznih izbirnih

pr"áńátou. V razšiijeni program se učenci vkljucuje.1o prostovoljno'

Zakon o financiranju vzgoje in izobraŽevanja doloca Še. programe r! ji! obcina, v okviĺu obveznega

programa potrdi koi razśir1eno storjtev obeina tato v okvirřrazpoloŽljivih sredstev financira: jutranje

varstvo vozaČev, plavalni tecaj (v obveznem programu prvega triletia je obveze-n 20 urni tečaj plavanja

Ministrstvo za šolstvo delno krije 
'troéĹě 

oä'eňa in učitelj! naźlirä in stroški prevoza se krĺjejo iz

občinskih sredstev)

Za ta namen (plavanje, jutranle varstvo)je bilo porabljenih 4 840'Sg EUR
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zakliuöni ľačun pŕoÍaČuna občine Vodice za ieto 2o18

091102 oś yoďĺce - nadstanďard ft6.200 EUR) 15.őgo EUR

Poleg pokrivanja stroškov materialne narave v oŠ Vodlce (zavarovanje objektov, energija, tekoče
vzdrŽevanje, investicijsko vzdrŽevanje in investicije) ĺn razšiľjeneia pľograma, občina financiräiudi drugeprograme' kijih potrdi kot nadstandardno stoĺitev.

Med s|ednje šĘemo:
tekmovanja iz .znanja (na regĺjskem in drŽavnem nivoju; stroŠki so z organizacijo in podełitvijo

priznanj' Stroške krije Šola, kijo učénci zastopajo - za oŚ Vodĺce stroŠke pokľiva óocĺna Vodice),. testiranja potencĺalno nadarjenih učencev,
. prevozi za uěence,

' zgodnje pouČevanje angleŠěine V prvem triletju ter Športa v 1' triletju ĺn g. razredu.

091103 Osnoyna šola Vodice - materiatni sÍrośłĺ F1'ooo EUR) 59.721 E;JR

ľĘVna podĺaga za planiranje sredstev v okviru občinskega proračuna za področje vzgoje in
izobraŽevanja je zako1 o organizaciji in financĺranju vzgoje in iiobrázevanja z njegovimł podzakonskimi
akti in uredbamĺ' ki lokalnĺ skupnosti kot usknoviteljicřzävodov nataga pôrivan;é stroškov materialnenarave (ogrevanje, elektrika, voda, prispevek za siavbno zemljiŠčel .ävarouańjé, varovanje, tekočevzdľŽevanje, investicijsko,1zfrŽeyanje in investĺcije) Na polročju'izobraževan1a só iredstva ńamen;enapĺedvsem delovanju oŠ Vodice in sicer za de'l, xi-gá je pä zaronu o organízacĺjĺ in financiranju vzgoje inizobraŽevanja dolŽna zagotavljati ustanovite|jĺca řzgojńo_izoorazevalnilr zavoáou. Poleg tela t"-Lď Látvsako leto namenjamo nekaj sredstev tudi ża vzdr}evalne posege v Šolskĺh stavbah, da še prepreči
nadaljnje nasĘanje škode.

obcina je v skladu z zakonodajo v letu 2018 zagotavĺjala:
- materialne pogoje za delo zavodov,
' stroŠki elektrĺčne energiie, ogľevania' komuna|nih storilev vaĺ1a in kanalěňin: <łrąšlĺi

4aYoĺuYal'Jcl słclvlJ' vat!ĺ'Vđ Pĺĺ uglu! ulĺĺl'llKarslve storlĺVe, noTranJa revlZl1a, nepreovloenl
materĺalnĺ stroŠki,

' stroŠke za tekoče vzdrŽevanje objektov ĺn stroške amortizacije opreme in objektov,- stroške zavzdrževanje poslovnih objektov.

Sľedstva tekoČega vzdľŽevanja in amortizacljska sredstva so namenjena osnovni šoli za njĺhovo redno
ĺnvestiranje v obnovo izrabljene opreme in nujno investicijsko vzdrżevánje stavbin opi"*u

0912a3 osnovna šoła YodÍce'osnovna sredsfua in vzdrževatna ďela (283oa EUR) 25.ôgo EUR

Za nemoteno delovanje in ĺzvajanje pouka, je bilo potrebno posodobiti doloceno opremo v uČilnĺcah in
dľugih prostorih za izva)anje pouka ter pĺsarniških prostorih. MšŠ sofĺnan;ń;áň'äčunaĺniŠke opreme
v vĺšini 50o/o' ostalih 50o/o pa financira obĆina.

a91220lzgradnja večnam. śporŕne dvorane flg.ĺo5 EUR) 3.183 EUR

V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izde|avo PGD dokumentacije vŠD Vooĺce'
Predmetni projekt obsega izgradnjo večnamenske Športne dvorane na območju oŠ in vrtca Vodice insledi strategĺji razvoja tega obm^oČja, ki je bi|a spĘeta v łetu 2012. Projektno dokumentacijo pripravlja
izdelovalec NAVOR d'o'o. ĺz Celja. Na po-dlagi ĺzdelanega dokumen'ta identifikácije invisiĺcĺjsregjapro1ekta (DllP) znaŠa ocenjena vrednost pľojektá nekaj veČ-kot 4 mio. EUR. V letu 20191e preołĺoeňa
pridobitev gradbenega dovołjenja ter lzde|ava investicijsĺ<e dokumentaclje.

Ę_vp4ąvanąp!'ojętle_y_a|vĺĺu-pĺqta_Ču0s|ąp-sg!ąVje

NRP ob138-12-0005
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(400 EUR) 0 EUR
19o39002 Glasbeno šolstvo

Opis podproqrama

V okviru navedenega pÍograma se zagotavljajo pogoji za glasbeno izobraŽevanje

DolgoroČniciljjezagotavljanjepogojevzakvalitetnoinstrokovnoizvajanjepodprograma

Letni izvedbenicilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvaianie'

Realizacija cilja v letu 20í8:

občina Vodice je v letu 2018 zagotovila sredstva za sofinanciranje glasbenega izobraŻevanja in

ŠtipendiranjepoukagodbenihinŠtrumentov.Podeljenanibilanobenaštipendija,sajsenarazpisniprijavil
noben kandidat.

au115 Sofinanciranje giasbenega izobraževanja flaa EuR) 0 EUR

9brae|ożitev deĺavnosti v qkviru proračunske oostavke

SredstvanaproraČunskipostavkinĺsobilakoriščena,sajsstranĺglasbenĺhšolzjavnoveljavnim
ňi"đä'o* nĺprispel noben zahtevek za sofinanciranje'

og1118 Štipendiranje - pouk godb'inšt'

obĺazlożitev deiavnosti v okviru proĹaČunske oostavke

Sredstva na proračunsk| postavkiniso bila koriŠěena'

obČina Vodice je v letu 2018 objavila javni razpis za Štipe

l"to zoĺ e' vendär se na javni ľazpis ni prijavil nihče'

p^a EUR) 0 ÉUR

nd|ranje pouöevanja godbenih ĺnŠtrumentov za

Pomočiśolaiočim
(í87.200 EUR) í93.274 EUR

ĺ906

Opis qlavneqa Proqrama

Program vključuje sredstva za regresiranje prevozov otrok v osnovno šolo

DolqoroČni cilii olavneca pĺoqrama

DolgoroČni ciljje kvalitetno in strokovno izvajanje programa'

avtobusnih Prevozov z
Letnicil1jezagotavljanjevarnegaprevozavŠoloinizŠoleterkombiniranie
kombiniľanimi linijami namen1enimi predvsem za dijake' študente in zaposlene'

Realizaciia cilia v letu 2018:

občina Vodice je V letu 2018 v pĺoraČunu zagotovila ustrezna financna sredstva za plačilo zakonskih

obveznosti in s tem zagotovila pravice občanom do prevoza z javnĺm potniškim pľometom'

Podproorami in proračunski upoĺabniki znotrai oląvneoa pĺoqrama

19069001 Pomoli v osnovnem šolstvu

í9069001 Pomoěi v osnovnem šolstvu 'r87.200 EUR) 193.27 4 EUR

O.pts podProorarna

Podprogram 1e namenjen regresiran]u prevozov otrok v osnovno Šolo in prevozu otrok s posebnimi

potrebami v sPecializirane WZ'

Zako n ske i n ."d-ĺuse]Üay!e pod l ao e

Zakon o osnovni Šoli
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Dolooročni ciljj.P.ldPĺooľarÍ]a ín kazaĺci, s kalg.rin! se bo rneľilo doseganie zastavlienih ciliev
Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvaliteten in varen prevoz šolajoče mladine.
Let!1ĺzVedbenl cllii podPrQorama in kazałci, s kateńnu se bo merilo doseganje zągtavljgni|r cĺliev
Realizaciia citja v tetu 2018:

Zakon o osnovni śołi v 56' Členu zagotavlja pravico do brezplačnega prevoza:
_ učencem 1. razreda osnovne śole ne glede na oddaljenost njegovega bĺvaliŠca od osnovne šole;- učencem, katerĺh prebivališČe je oddaljeno več kot štiń kilometre od śołe;_ učencem, katerĺh prebivališČe je oddaljeno manj kot štiri kilometre od osnovne Šole, če pristojni

organ za preventĺvo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogroŽena varnost učenca na poti
v Šolo.

- Glede na navedeno je obČina dolŽna zagotoviti sredstva za plevoze uÖencev v šolo.
občina Vodice je nadaljevala z dobro prakso uspešno uvedenega pilotskega projekta zdruŽevanja šolskih
prevozov z ľednimi linĺjami mestnega in primestnega prevoza. Na ta náein je občina Vodice zdruŽila
stroŠke prevozov otrok v šolo, zagotovĺla je integrirano povezavo med občinami Vodice, Medvode in
Ljubljano; po drugi strani pa se s tem zdruŽujejo razlĺčne generacije ljudĺ, ki se vozijo z avtobusom.
Dodatno uvedena integrirana sobotna linija se je obdźala in sé ĺzvaja.

091106 PrevozÍ uěencev, dijakov ĺn občanov {160.200 EUR) 1ô2.695 Et'R
.;

Zakon o osnovniŠoliv 56' členu zagotavlja pravĺco do brezplačnega prevoza:
' učencem 't. razreda osnovne šole ne gĺede na oddaljenost njegovega bivalĺšča od osnovne šo|e;
' učencem, katerih prebivaliŠče je oddaljeno več kot Štiri kĺlometre od šole;
' učencem, katerĺh prebĺvaĺiŠče je oddaljeno manj kot Štĺľi kĺlometre od osnovne śole, Če pristojni
orqan za preventivo ĺn vzooio v eeslnem nr^mAtt l Ll3ltóv:, d: ;: ę::ž::.,:: .;c;.no;i uČ;;;a ;a l,út; u šůlw.
Glede na navedeno je oběina dolŽna zagotovitĺ sredstva za prevoze učencev v šolo'
občina Vodice je uvedla pilotski pĄekt zdruŽevanja Šoĺskih prevozov z rednimi linijami občĺnskega inprimestnega prevoza' Na ta način je občina VodicďzdruŽita siroŠke prevozov otrok v solo, zagotovila je
integrirano povezavo med občinami Vodĺce, Medvode in Ljubĺjáno; po drugi strani pa se s tem zdruŽujejorazlične generacije ljudi, ki se vozijo z avtobusom. Sobotná linija se je uvelj-avila ĺn se Je izvaja.
V letu 2018 je bílo v dosedanji vozni red vključenih tudi nekaj pobud občanov in z izvajalcem dogovorjenihizboljŠav Dodatno so omogočeni pľevozi otrok, ki osnovnä Šolo obiskuje;o ĺzven-äómaČega ŠolskegaokoliŠa. Subvencijska sredstva so v 2018 znaŠaĺa 162.694,52 EUR. Dodatna sređstva so biłazagotovljena s prerazporeditvami.

1a1106 RegresÍranje prevoza otrok s posebnímipotrebami G7'oao EUą ga.57g EUR

V skladu s 56. členom Zakona o osnovnĺ šoĺije občĺna doĺŽna povrnitistrośke prevoza v šo|o otrokom sposebnimĺ potrebami ln njiho-vim spremljevalcem, ki ĺmajo stałno prebivaĺišče v óoeiniVodice ne głede naoddaljenost osnovne šole ali zavoda. lz postavke se fińanciĘo'tudi materialni stroŠki in nadstandardne
storitve, delno glede na število otrok iz občine, ki obiskujejo Šolä ali zavod s poseonńi potľebami.
Realizacija postavke se spĺeminja glede na Število otrok, ki zaprosĺjo za povrnĺtev stroŠkov'
Stroškiza łeto 2018 so znaŠali30 579,17 EUR, kar je občutno več kot je bilo prvotno načrtovano. Razlogza to je povečano Število otrok s posebnimi potrebámi, ki obiskujejo vVz izvän obđiil Vodice. Dodatnasredstva 50 se zagotovila z ustreznimi prerazporeditvamĺ.
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(284.600 EURI 284'263 EUR
20 soclALNO VARSTVO

Lokalna skupnost deluje na podroěju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in

pristojnosti poleg teh Pa v OV izvaj amo še dodatne aktĺvnosti in naloge. Delo in pľistojnosti oV na

pod ročju socia lnega varstva lahko razdelimo v tri vsebinske skloPe

A)lzvajanje nalog, ki izhaiajo izzakonao socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreŽe javne sluŽbe in subvencioniranje storitve pomoč druŽini na domu'

_ (do)plaČevanje storitve pomoČ druŽini na domu za tiste uporabnice in uporabnike' kĺ so z odloČbo

centrazasocialnodelodelnoalivcelotĺoprošleniplačila'
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odiasle (domovi za staĘše občane in posebnĺ socialno

varstvenizavodi) za tĺste občanke in oběane oV, ki so z odlolbo centra za socialno delo delno ali

v celoti oprośčeniplaěĺla in

- zagotavĺjanje sreds tev za plale oziroma nadomestila plače s prispevki za druŽinskega

pomoěnika in pomočnico'

B)ZagotavljanjeinĺzvrŠevan1eobveznosti,kiizhajajoizodlokaodenarnipomoči:

_ zagotavljanje sredstev za denarne pomočiza socialno najŠibkejše oběanke in občane'

C) Zagotavljanje pomoči drużinam:

-denarnapomočobrojstvuotrokainsubvencioniranjevarstvapľedŠolskihotrok,katerinisobili
spĘetiv vrtec.

Eokumenti dolgoroćneq a razvoineoa n aČrtovan ia

- Zakon o socĺalnem varstvu

- Zakon o lokalni samouPravi

- Statut občne Vodice
- odlok o enkratni denarni pomočĺobčine Vodice

Dolgoročni ciljje kvalitetno izvajanje nalog na podroÖju socialnega varstva

oznaka in nazĺv| clavnĺh proqramov v pĺistojnosti opěine

2002 Varstvo otrok in druŽine

2AA4 lzv alanje p rogramov socialn ega varstva

drużine {8.300 EUR) 9.020 EUR
2002 Vaľstvo otrok in

oois glavneqa pĺoorama

Program vkljuěuje sredstva za programe pomoci druŽini na lokalnem nivoju'

Do|qoroinĺ ciliĺ glavneqa pĺooĺama

Dolgorotniciljjezagotavl1anjeustreznihkapacitetVrtcaVizogibčakalnimvrstamobvpisuvvrtec.S
subiĺencijo ob rojstvu otrok se spodbuja veČja nataliteta'

Glavni izvedbeni cilji v proracunskem letu so izvajanje naěrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Realizacija ciIja v letu 20í8:

Občina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila ustrezna finančna sredstva za plaČilo zakonskih

obveznostiinstemzagotovilapraviceobcanomdonagradeobrojstvuotroka.

2oo29o01 Drugi programi v pomoč druŽini
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20029001 Drugi progľami v pomoč družini (8.300 EUR) 9.020 EUR
Qnis podpľoqraína

Podpľogľam je namenjen pomoči starŠem ob rojstvu otrok in subvencioniranju varstva predŠolskĺh otrok,
kateri niso bili vkljuěeni v vrtec in so na Čakalni listi.

Zakonske in dĺuoe pravne podlage

- Pravilník o enkratni denarni pomoČiza novorojence v obČiniVodice- Zakon o vrtcih
- Pravilnĺk o subvencionĺranju varsfua otrok

Đolgoročni ciljje zagotavljanje zadostnega Števila prostih mest v vrtcu Škratek Svit Vodice.

Letni izvedbeni cilj podprogľama je zagotavljati enake moŽnosti Varstva predšolskih otrok in s finančnĺmi
spodbudami spodbujati rojstva.

Kazalcĺ:

- Števĺlo izdanih subvencĺj in odločb'
Realizaciia ciljev in kazalcsv v letu 20{g:

_ Nagrada občine Vodice novorojencem: ob ro1stvu otl'oka občina prispeva starŠern 220 EUR
nagrade' občina je zagotovila zadostna ŤĺnanČna sredstva za izplačilo nagrad vsem prosłlcem.- Subvencionĺranje varstva predšoĺskih otrok: občina Vodice je v letu 201€l zagotavljaia zadostno
šievilo prostih mest v vrtcu zato čakalne liste za vk|juěitev otrok v vrtec ni kreirala.

101109 Nagrada občine Vodice novorolencem G.aoo EUR) g.02a EUR
olrazlozitev deiavnosti v okvirrl nĺnr*čł tn<ĺĺa nnclar;|za

Y19t! ?918 je nagrado za novorojence v viŠini'po 220 EUR prejelo 41 upravičencev v skupnem znesku9'020 EUR' Dodatna sredsfua so bila zagotovljena . p'"'"'ioi"áifuamĺ, saj je bilo vlog veČ kot je bilonačrtovano"

1a11 1 5 Słôyencíon iranje varstva predšolskih otrok {300 EUR) O EUR

Tovrstne subvencije so izkĺjučno v domeni občin- S sprejemom področnega pravilnika se lajŠa stiskastaršev otrok s stalnim bivaiiŠcem v obcini Vodice, ŕi sä šiare1li od enega leta in niso vkljuČeni vpÍograme predšolske vz'goje, ker so zavrnjeni v vrtcu oziroma so nä Čakalni lĺšti, vse do vključitve v vrtec.Na postavki se zagotavljajo sredstva na podlagi pĘetih 
"ńđ 

; suovencionirJni" ú"r'tua ter na podlagĺtrenutnega stanja Že vkljuČenih {prekinjene ooĺočbe ó subveniĺonĺiaąu zaradivplsa) ôtřór u vrtec.
V letu 2018 ni bila dodeĺjena nobena subvencija, saj je bilo zagotovĺjeno zadostno število prostih mest vvrtcu.

2o04 lzv ajanie prog ramov sociatnega váľstva 
_

(276.300 EUR) 27s.243 EUR
Opis olavneoa proqrama

Program vključuje sredstva za izvajanje plogmmov v centrih za sociaino delo, progľame za pomoČ druŽinina ĺokaĺnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroŽenim ter orulim ranljivim skupinam.Višino sredstev prl postavkah socialnega varstva je teŽko natanČno vnaprej predvideti, sai se števiio
upravĺčencev do ľazlĺčnih pľogramov in storitev socia|nega vaĺstva med łetom nenehno spreminja' Lahkose poveča oziroma zmanjŠa' To velja tako za Število pre.1emnikov enkratne denarne pomoči' statusdruŽinskega pomocnika, domsko varstvo kakor tudi za storiiev pomoč na domu |pd Ker točnega Števila
upľavičencev nĺ możno VnapreJ predvrdetĺ lahko priha1a tako do prekoračitve oziroma nepopolne porabe
planiranil'r sredstev
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Dolqorolni ciliĺ olavneqa proqrama

Dolgoročni cilji programa so prepretevanje in odprava socialnih stisk in 
"'_': 1"^::ľezniclkov' 

ki si

materialne varnosti ne morejo zagotoviti samĺ zaĺadi okoliŠÖin na katere ne morejo vplivati' Cilj je

starejŠim in osebam z razliěnimi onliramĺ oviranostĺ omogoČiti samostojno Življenje in s tem moŽnosti za

bivanjeVdomacemokolju,krepitinjihovosocialnovkljutenost'nuditipodpoĺoobčankaminobčanomz
niŽjimi dohodki ter zagotavljati enake moŽnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za

starejše in posebni socialni zavodi)'

Storitev pomoč druŽini na domu omogoca uporabnicamlkom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri

funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomočĺ ostajajo doma in za nekaj Öasa odloŽijo odhod v

dom za starejše.

DolgoĺoČni cilj programa je tudi omogoÖiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve,

karprispevakvetanjukvaliteteŽivljenjastanovalkinstanovalcev,omogočiseizvajanjeuěinkovitih
socialno varstvenih storitev in zmanjŠa tveganje za poglabljanje socialne izključeností'

lzvedbeni cilj je zagotavljati dostoPnost za vse upravíčenke/-ce in na ta naČin preprečiti socialno

Varstveno ogroŽenost posamezniceĹka oziroma cele druŽine. Cilj !e zag otavljanje ustrezne viŠine

sredstev za plaěilo zakons kih obveznosti in s tem za gotavljanje pravic do koriščenjasocialno varstvenih

storitev (pravice do ĺzbire d ruŽinske pomoÖnice oziroma pomotnika, pomoc druŽinĺ na domu, (do)Platilo

storĺtev v sploŠnih in posebnĺh socialnih zavodih) ter za sofin anciranie programov nevladn ih organizacij, ki

omogoěajo bivanje v stanovanj skih skupinah ljudem s teŽavami v duševnem zdravju.

Realizacija cilja v letu 20ĺ8:

občina Vodice je v letu 20,l8 v proračunu zagotovila ustrezna finaněna sredstva za plačilo zakonskih

obveznosti in s tem zagotovila pravice oocanJm do korišěenja socialno varstvenih storitev (pravice do

izbire druŽinske pomočnice oziroma pomoenita, pomoč druŽini na domu' (do)plačilo storitev v sploŠnih in

posebnih socialnih zavodih) ter za sofĺnan"ir""l" programo]/ nevladnih organizacij, ki omogoČajo bivanje

v stanovan1skih skupĺnah ljudem s teŽavamiv duŠevnem zdravju'

Podpĺoqrami in ororaČunski uporabnĺki znotrai glavneoa programa

2OO49OO2 Socialno varstvo invalidov

2OO49OO3 Socialno varstvo starih

2oo49oo4 Socialno varstvo materialno ogroŽenih

varstvo invalidov
(10.300 EUR) {0.222 EUR

20049002 Socialno

Opis podoroqrama

Podprogram je namenjen fĺnanciranju druŽinskega pomočnika

ZakonsĘe in druqeBravne podlaoe

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilj programa

same opĺavljati osnovnih

vključevanje v druŽbo
pomočnice/-ka

1eomogočitipolnoletnimosebamsteŽkimiobtikamioviranosti,kinezmorejo
Življenjskihfunkcij,moŽnostneodvisnegabivanjavdomačemokoljuinnjihovo
pĺekoizvajanjazakonskenalogefinanciranjapravicedoizbiredruŽinske

h

Letnr izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiran.1a plač ozlroma

nadomestil plaĆ s prĺspevki za druŽinske pomoČnicel_ke (prav ica do izbłre druŹinskega pomocnika) Na ta

nacin občina prĺspeva k izenacevan1u moŽnosti za neodvisn o Življen1e oseb z oviranostmi' Kazalec za

je število druŽinskrh pomočnic tn pomoČnikov
merjenje doseganja cilia
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Realizacija citjev in kazalcev v letu 201g:

obtina je zagotovila sľedstva za izvedbo podprograma in s tem dosegla leini cilj. V leiu 2018 je občinaVodice financiral eno osebo.

1 u 1 a2 Đružinski pomočnik

obrazloŽitev. deiavnosti v okvĺĽu oroĺaČunske poĹtavke

(10.300 EUR) 10.222 EUR

Upĺavičenci, ki na Centru za socialno delo Ljubljana Šišt<a uveljavijo status dĺuŽinskega pomotnĺka' soupravićenĺdo mesecnega dohodka, ki ga v sŕtaol z zaxonoń ĺin-áncira lokalna skupnost. Višina dohodkaje minimalna plača (bruto)

V občini je s statusom druŽĺnskega pomoČnika trenutno 1 oseba' Sredstva so bĺla porabljena v okviruzastavljenega obsega.

20049003 Sociatno varstvo starih {240.s00 EUR} 244.280 EUR
opĺs podproqľama

Podprogram je namenjen financiĺanju oskrbe v domovih, pomoČĺ na domu in soíinanciranju humanĺtarnihdejavnosti.

4aŁoĺsre in e Dfavne laoe

- Zakon o socĺalnem varsivu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravĺlnik o metodologijiza oblikovanje cen socĺalno varsfuenih storĺtev- Pravilnĺk o standardih in normativih sociaincvarsfuenih storitev_ Skiep o subvenciji storitve pomoč druŽini na domu- Uredba o merĺlih za določanje opľostitev pri plačilĺh socĺalno varstvenih storitev

^^,:_^ľ':Í 
o organizaciji storitve zagotavljanja toplega dnevnega obroka za staĘše v občĺnĺ Vodĺce

,,^ L -it:

Doigoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb pomoČi druŽini na domu z deĺovanjem koncesionaĺja ter s temomogoěanje večje neodvĺsnosti staĘŠih v domačern okolju in njir'ooo vkljuÖevanje v drużbopreko kakovostne in ľacionalne izvedbe te storitve," zagotavljanje enakih moŽnosti in dostopa do storitev v domovĺh za staĘŠe (sploŠnĺ socialnizavodĺ) tudi tistim občankamĹnom, ki z lastnimi prihodki in prĺhodki zavezank!-cev ne Zmorąoplačati oskrbe.
I elni tzveĺjbeni ęilii noclprĺlgrama iĺLkązałcl, s katęIl
Letni izvedbeni cilj podprograína je nadaljnje zagotavljanje dostopnosti do storitve pomoČ dľuŽini na domuin zagotoviti oskrbo starejŠih nad 65 let in drugih oorailin o."Ĺ, ĺ,ĺ potrebujejo pomoč na domu zaradiduŠevne, telesne ali senzorne motnje' hude bolezni in iz drugih razlogov.
Kazalec za merjenje doseganja ciljev je Število opravljenih uľ storitve pomoč drużini na domu in številooskrbovancev v domih za starejŠe občane'

Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20ĺ8;
obcina Vodice je v letu 2018 subvencionirala domsko oskrbo'tg oskrbovancem - občanov obČineVodĺce.

V letu 2018 je oprav|jenĺh 2058'5 efektivnĺh ur storitve pomoc druŽini na,Jomu (2% večkot ieto poprej)
To storitev je v letu 2018 uporabljalo povpľecno 4_1 1 obcanov'
Obcina Vodice je v okviru tega podpľo9rama zagotarlljala tudi sredstva za sofĺnancĺranje humanitarnih
dejavnosti in za sofinanciranje kosil za staĺejŠe občane (v okvrľu te storitve so se kosila sofinanciraĺa vletnern povpreiju 28 obianomi
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101103 Socĺalno varstvo starih'domska oskrba fi7o'\oo EUR) 177'284 EUR

obĺazloŽitev deĺavnosti v okviru proľaČunske oostavke

Sredstva so namenjena domski oskrbi v zavodih za starejše občane in drugih socialnih zavodih' Ceno

oskľbe domovi 
"uli'L'ióo 

ńa-äsńóui prav,rniŘá o metodoiogiji za oblĺkovaň1e cen socialno varstvenih

storitev, potrjuje jih re!órno ministrstvo, ;];dlk |neiĺ in oop-láeit pa je p9 Zakonu o socialnem Varstvu'

obtinski proratun in svojci upraviČenca. š-strani'lokalne skupnosii sá pokrivajo stroŠki institucionalnega

varstva za tiste oběane, ki jim lastna sreditva oz. sľedstva ozjega sorodstvá ne zadoŠčajo za pokritje

osnovnĺh stroŠkov. Trenutno so naŠi oběani namešěeni v naśleónjir' zavodih: Dom starejših občanov

Ljubłjana Šisra, z.avod za duŠevno in Živěno bolne Hrastovec-Tráte,Varstveno delovni centeÍ Toněke

Hočevar, CUDV Radovljica, CUVD Draga, Dom Lenart, oom-l-utävcĺ, Dom poÖitka MengeŠ, tebela_

dnevno varstvo Karitas, Prizma, Deos' '

občĺna Vodice subvencionira domsko oskrbo 19 oskrbovancem, kaĺ znaśa skoraj 15'000 EUR na mesec'

Na postavki se zagotavlja veÖ sredstev kot v preteklĺh letih, saj se števĺlo nastanjenih v domovih

institucionalnega vařstva iz leta v leto óáveeuje, povečuje pa se túdĺ cene oskrbnin' Dodatna sredstva

smo zagotovili s pĺerazporeditvami'

lz spodnje tabele je razviden porast sredstev po letih, kijih obcina Vodice namenja za domsko oskrbo v

."uäoin za starejš-e občane in drugih socialnih zavodih;

LETO REALIZACIJA v EUR

2008 47.A55,94

2009 52.742,00

2019 68.564,43

2011 100.616,09

2o1Ż 117'566'63

2A13 137.372,59

2014 138.659,3s

2o1s 140.165,00

2016 164.350,85

2a17 í78.337'00

2018 177 -283,61

101104 Pomoč na domu p3'ao0 EUR) 32'240 EUR

obrazloŻitev deiavnosti-v okviru proračunske postavke

Pomoč in nego na domu je občina dolŽna organizirati kot javno sluŽbo' kot določa Zakon o socialnem

varstvu. Za opravljanje te storitve le äooná"ńodelila. k-onöesijo Zavodu za pomoč in nego na domu

Comett. Koncesionarju se zagotavljajo sredstva za plače zap'oslenega na podĺočju občine Vodĺce in

mateĺialne stroŠke na podlagi usklajenih in zadnjih poľjénih ceň na oběinskem svetu v okviru

dosedanjega obsega oskrbe na domu'

Število vseh uporabnikov v letu 2018 je bilo 9. Zata namen je bilo porabljenih 32'240'40 EUR'

101108 Sofinanciranie humanitarnih deiavnosti {8'0OO EUR) 8'00A EUR

obrazloŽitev deiavnosti v-o kvi ru proraČu nske postavke

Sredstva se zagotavljajo humanitarnim organizaci1am, ki pomagajo l;uđem .v stíski s tem' da se jih

vključuje v śtevilne oŕganlzirane dejavnôsti,-nuci selĺm po*äe u olĺíx' zagotavl,anja.osnovnih 1"]j"jĽĺi!
potreb Sľedstva za äoĺlnancĺran1é nuńińitarnln d'e;avnosti se dodelju1e1o na podlagi javnega pozlva

obČine Vodice.

RdeČemu kriŽu je bilo na podlagi neposredne pogodbe dodel1enih_S6o oo EUR ąpnijska Karitas Vodice

je prek javnega poiiu" pr.j"Ia o]ggĺ 's3 đÚR' Druttvo psoriatíkov Slovenl1e pa 508'47 EUR'
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101114 Sofinanciranje kosil za sŕareJše občane eg.50a EUR) 26.756 EUR

|'Ęmen ukrepa je staĘŠim občankam in občanom' invalidnĺm osebam, kronično bolnim osebam ter hudo
bolnim otľokom zagotoviti dnevnitopli obrok (kosilo), ki si ga sami teŽko ali ne moĘo pripľaviti ozĺromaza pĺip.ravo nimajo ustreznih pogojev. Priprava in dostava toplega obroka s stŕanĺ oběine Vodice
posledično seveda pomeni omogočiti starejšĺm, invalĺdnim osebaň tđr drugim upraviěencem moŽnost' da
ostanejo v domaČem okolju, kjer se najbolje poÖutijo'

Kosila s subvencioniranjem občine je v letu 2018 na mesec pĘemalo do 28 občanov.

30011994 Socialno varstvo materialno ogroŽenĺh (25.500 EUR)20.74í EUR
oois oodoroqĺama

Podprogĺam je namenjen financĺľanju občinskih enkratnih denarnih pomoči in sofinanciranju neproÍitnih in
tľżnih najemnin, v skladu z veljavno zakonodajo, ki to predpisuje'

Zakonske in druqe oravne podlage

- Zakon o sociaĺnem varstvu
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- odĺok o enkratni denarni pomoČi oběine Vodice

DolgoroČnicilii oodproq|ama in kazalci, s katerimise bo merilo doseganig 4asta,llignih cilĺe-Y

Doĺgoročna cilja podprograma sta prepľecevanje in odprava socialnih ľaz|ik in teŽav posameznic/-kov, kĺ
si materialne vamosti ne moĄo zagotoviti samĺ, zaradi okolišČin na katere ne moľejo vplivati in podpora
občankam/-nom z niŽjimi đohodki preko zagoiavljanja ľazlitnĺh vrst denarnih pomoči.

l_etni izvedbeni cilii podorogramą in kazalci, s- katerimi se bo Ínerĺlo doseoanie zastavlienih ciliey
Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reŠevanju socialnih in materialnih stĺsk občank/_nov, zagotavĺjanje
osnovnih pogojev bivania ĺn enako obravnavo vseh materialno ooroženih nhčannrl

Kazalci'.

' Števĺlo izdanih od|očb
Realizacija ciljev in kazalcev v letu 20í8:

Enkratne denarne pomoči so namenjene obcanom brez dohodkov in premoŽenja, ki so Se zaradi
trenutnih nepredvidenih ali staĺnih socialnih razmer znašlĺ v stiski. V to postavko so vključena sredstva za:
nakup šolskih potrebščin, nakup ozimnice ali kurjave' kosila osnovnoŠolcem v śolskem letu, doplaěila
nujnih zdravstvenih storitev, ki jih ne pokrĺva zzzs, premostitev trenutne materĺalne ogroŽenosti, kritje
pogrebnih stroŠkov ob pogojĺh po odloku. V letu 2018 je bilo ízdanĺh 19 odločb za dodelitev enkratne
denarne pomoči.

obČina Vodice je v okvĺru tega podprograma zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje najemnin na
podlagiodločb CSD.

101101 oběinske enkratne denarne pomoči o7.ooo EUR) 11.7T8 EUR
obĺazlożitev dejavnosti v okviru proraČunske postavke

Enkratne denarne pomoči so namenjene občanom brez dohodkov in pľemoŽenja, ki so se zaradi
trenutnih nepredvidenih ali stalnĺh socialnih razmer znašli v stiski. V to postavko so vkl1ucena sredstva za:
nakup Šoĺskih potľebŠčin, nakup ozimnice alí kurjave, kosila osnovnoŠolcem v Šoĺs_kem letu, doplačila
nujnłh zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva zzzs, premostitev trenutne materialne ogroŽenostĺ, krĺt;e
pogrebnih stroŠkov ob pogo.jih po odloku.

V letu 2018 je bilo prek občine ali pa diľektno na CSD vloŽenih 21 vlog za dodelitev enkratne denarnepomoci' občina Vodice je v letu 2018 dodelila enkratno denarno pombe 'í9 obČanom' 2 vlogi sta bĺlĺ
zavrnjeni' Skupni znesek subvencij znaŠa 1 1 778,08 EUR
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101116 Subvencioniranie naiemnin P'500 EUR) 8'963 EUR

obrazloŽitev deiavnoęti v okviru pĺoraĆunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva_za.sofinanciranje plalila neprofitnih in trŽnih najemnim občanov' ki

só clo tega upravičéni na podlagiodloČb CSD'

V letu 20'l8 je bilo do subvencioniranja najemnine upľavičenih 5 občanov' Dodatna sľedstva so bila

zagotovljena s prerazpored itvami'

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (58'OOO EUR) 48'445 EUR

Program Servisiranje domačega dolga vsebuje odplaČevanje obveznostĺ' ki dospejo iz

obrestiza domaöe zadolŽevanje, za domaěe prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi
naslova glavnic in

doloÖili'

Dokumentĺ dolooročnega razvoineoa nalrtovani?

' Zakon o javnih fĺnancah

- Zakon o financiranju občin

- Zakon o izvrševanju proľaČunov Republike Slovenije

Dolqorotnĺ cilii oośrotja proľ3Čunske oorabę

Dolgoľočn i ci lj je kval itetno ĺzvajanje nalog'

Oznaka in ngzivi olavlih orooramov v pĺistojnostiobčine

2201 Servisiranje javnega dolga

220{ Seľvisiranje javnega dolga (58.000 EUR) 48.445 EUR

Glavni izvedbeni cilji v pĺoraČunskem letu so łzvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru do lgorocnih ciljev

Realizacija cilia v letu 20í8:

občina Vodice je v letu 2018 v proraÖunu zagotovila finančna sľedstva za odplacilo obresti in dolga'

skladno s podroěno zakonodajo'

22arcaa1obveznosti iz naslova financiranla izvrŠevanja proľačuna - domače zadolżevanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proľačuna - domačezadolżevanje(58'000

EUR) 48.445 EUR

Zakonskq ĺn druge oravne podlaqe

- Zakon o javnih financah

9pis qlavneqa orograÍĘa

ProgĺamServisiranjedomačegadolgavsebujeodplačevanjeobveznosti,kidospeioiznaslovaglavnicin
obresti za domače zadołŽevanje, za domaČe prevzete dolgove, v skladu s pogodbenimi določili'

Dolooĺočni ciljĺ olavneqa prooľama

GlavniciljzadolŽevanjajezagotovitevzanesljivegaĺnstroškovnočimboljugodnegafinanciranja
proľačuna občine z izvőaaatransakcij zaoolzevaňja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolŽevanja'

ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna'

Opis podProqrama

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za poplaČilo obveznosti iz naslova financiranja

ĺzvrševanja proracuna _ áomaeemu zadolŻeuan)u' in sicer za odplaÖila obresti ter za odplačilo dolga'
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Zakljućnĺ raěun pĺoraČuna občine Vodice za leto 2o18

- Zakon o financiranju obČin
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

Dĺrlqorocni ciüi pg{proqrama ln kazalcj'.-q ka!ę1j'in_i se bo merilo doseqanie zastavliqnlb-sljey

Dolgoročnĺ ciljje zagotavljanje pogojev za kvalĺtetno in strokovno izvajanje podprograma.

L9!1i i3Yedbeni ciĺii podProqrama in kazalci, $ kąterlmi se bo meriĺo doseqanje zastav|ienih ciligv
Letni izvedbeni cĺlj podprograma je zagoioviti pogoje za izva.janje.

Realizacija cilia v tetu 2018:

občina Vodice je z zagotovitvijo finanČnih sredstev zagotovĺla pogoje za izvď1aĄe tega podprograma'

200000 odplaěila obrestĺ fl8'000 EUR) 11.5g1 tllR
obĺazĺoŽitev deią_vno.sti v o kviru proraču nske* oostavke
Na postavki so błla porabljena sredstva za pĺaČila domačih obĺesti, ki bĺla realizĺľana niŽje od načrtovanih'
Niżja realizacija je posledica negativnega EURIBoR-ja in poznejŠega črpanja dolgoročňih kreditov, kot je
bilo prvotno načrtovano (črpanje kredĺtov je bilo izvedeno skladno s poirebämi ižvajanja investiciji. Práv
tako pa občina Vodice v ĺetu 2018 ni najelä likvidnostnega kredita, zata iztega nasloła ni bilo stroškov zaplačilo kratkoročnĺh obľesti.

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za s|edeče namene:

' lzvedba dolgoľocne zadolŽitve za pĄekt Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija vrtca Vodice - V
letu 2018 je občina plačala 2.839,44 EUR obrestĺ.

' lzvedba doĺgoročne zadolŽitve za projekt Energetska sanacija Osnovne Šole Vodice - V letu 2018je občina plaiala ô'961,14 EUR obĺesti
' lzvedba dolgorocne zadolŽitve Nadgľadnja sistema odvajanja kornunalne odpadne vode v

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega ŕanäla Co v MoL - V letu 2018 je
obiina plača'ĺa 1.73a,87 EUR za placĺlo strgŠka najema kredita' StroŠkĺ iz naslova plaČila onreśtĺ
v letu 2018 niso nastali, saj je bil kredit črpan v drugi polovicidecembra 2018'

2a0aü odplačilo dolga {4a'0o0 tuR) 36.914 EUR
QbrazloŽiłev deĺavnoęLY gKviru profaČułske

Realiztrano odplacilo domačega dolga se nanaša na odplaČila glavnic najetĺh kreditov pri poslovnih
bankah in drugih finančnih institucijah.

lzvedba dalgoračne zadolžifue obcine Vadice za łeü 2a17 in 2018.

Namen kľedita je zagotavljanje lastnih sľedstev za projekt Dozidava vrtca Vodice in rekonstrukcija vrtcaVodĺce v višinĺ 768 183 EUR' Kreditna pogodba je skienjena z banko SlD banka d.d.. obrestna me'a
znaŠa 6M Euľibor + prĺbitek 0,7%'

V letu 2017 je bilo čĺpano 300.000 EUR.

V letu 2018 je bilo črpano 468.183 EUR (črpanje je bilo izvedeno 30. 8 2018).
V letu 2018 je občina odpĺačaĺa 17'229,58 EUR glavnlce'

lzvedba dolgoročne zadotžitve občine Vodice za łeti2018 in 2019
lzveden je biĺ postopek dolgoroČne zadolŽĺtve obČine Vodice za letĺ 2018 in 2019 v viśini 1384.692,33
EUR in sicer - za izvrŠevanje obcinskega proračuna za investicrye, predvidene v obcinskem proračunu'
za lastni delež financiranja investicl.le, kije sofinancirana s sreds&l iz bperatĺvnega programa za izvaĺanie
9vjoosle kohezĺjske politike v programskem obdobju 2a14-2a2a, za projekt ooÝnjnŇ.lr lŃćlstÉŃjĚ
ODPADNE VODE NA oBMoČJU VoDoNoSNlŔA LJUBLJANSKEGÄ PoLJA (Nadgradnja sistema
odva1an1a komunaIne odpadne vode v obcinah Medvode in Vodrce ter izgradnja povezóvaĺnága kanalaCo v fulOL) Številka Nacrta razvojnega programa ob138_1't_0007 Črpanle 1ä porazdeljeňo v dvepĺoĺ_aČunski leti in sicer v letu 2018 črpan1e v viŠini 744455'38 EUR tei v'ĺetu ebĺ9 črpánje v viŠini
640 236,95 EUR.

Kreditna pogo,Jba je skłenjena z banko SlD banka d d 0brestna mera znaŠa 6M Euribor + pĺĺbitek Ő 7%.
C'rparje krecita v letu 2C18;e bilo v v!śini lzvedenÜ i7 1?.2018 (predhoĺlno je obilna Vĺ:ĺ:ice pĺidobila
sogĺasje Ministrstva za finance za izvedbo załjolŹitve v letu 20'18} Preostanák kr-eoita bo črpan v leti;
2i-l jg i]c piiĺl6|r1r;j cí_eühcťnegä sĺglasie :! 311|Cnltc,i Zad}|źit'ne.; siĺal-li n-ĺiĺ-llsĺisj.vi ł-,líi,la,,ĺ:ę
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Revolving kredit

občina Vodice v letu 2018 ni najemala revolving kľedita'

obstoječi kredit najet v letu 2014 _ Energetska sanacija osnovne šote Vodice

V letu 2018 je občina odplačala sorazmerni del glavnice na podlagi kredita, x1o^1lęeta v letu 2014 za

obdobje .15 let v skupni'viŠini 295.259,50 EÚR;ri banki Sparrašse. V letu 2018 je občina odplačala

19.683,96 EUR glavnice.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAIIIII tN OBVEZNOSTI (7.000 EUR) 5.000 EUR

Področje zĄemasredstva za odpravo posledic naravnih nesľeč' kot so potres, poplave, zemeljski plaz'

sneŽni plaz, visok sneg' moěan veter, toěa, pozeba, suŠa, mnoŽični pojav nalezljive človeŠke' Živalske ali

ĺastlinske bolezni, dru-je nesreče, ki jih porzročijo naÍavne sile in eko|oŠke nesreěe, ter za finančne

rezerve' ki so namen]"n" ." zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v spĘetem

proračunu in so nuine zaizvajanie dogovorjenih nalog'

Dokumenti dolgoroČneoą razyojneqa načrtovanja

- Zahon o javnĺh financah
- Zakon o Varstvu pred naravnĺmi in drugimi nesrečami

DolooroÖnĺ cĺlii podrocia pĺoĺaČunske poĺabe

Dolgoroěni cĺlj je kvalĺtetno izvajanje nalog'

oznaka in nazivi olavlih oroqramov v pristojnostĺ oběine

2302Posebnaproračunskarezervainprogramĺpomočivpľimerihnesreě

2303 SploŠna proracunska rezervacĺja

2302 Posebna pľoračunska rezerva in programi pomoěi v primeri h nesreě (5.000 EUR}5 .OOO EUR

Opis qlavneqa Programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemetjski plaz'

sneŽni plaz, visok sneg, mocan veter, toča, pozeba, suša, mnoŽiÖni pojav nalezljĺve človeške' Živalske ali

rastlinske bolezni, drute nesreče, kijih povzroČijo naravne sile in ekološke nesreče'

Đołqoľočni cilii glavneqa rĺoqrama

Zagotavljanje zadostne višĺne sredstev v skladu proračunske rezeĺve za primer pojava naravne nesreěe

na oomočju oV, skladno z Zakonom o javnih financah'

G}avni letni izveclbenłcĺlii in kaza|ci, s katerimi se bo merĺlojoseganje zastavlienih ci|jev

Glavni izvedbeni cilji v proraÖunskem letu so ĺzvajanje načrtovanih aktivnostiv okvĺru dolgoročnih ciljev

Realizacija cilia v letu 2018:

obcina Vodice je v letu 2018 v proračunu zagotovila finančna sredstva v skladu proračunske rezeryeza

pĺimer pojava naravne nesľeČe na območju oV, skladno z Zakonom o javnih financah'

Podorogrami in proraĆunski uporabniki znotrai olavneqa oroorama

2302900 1 Rezerva občine

23g29ao1 Rezerva obč ine (5.000 EUR) 5.000 EUR

Opis oodoroqrama

Podprogram je namenjen oblikovanju proraiunske rezerve za odpravo posledic naravnĺh nesrec
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Zak'"lłlske iĺl druge pravl.le podlagę

Zakon o javnih Íinancah
- Zakon o odpraviposledĺc naľavnih nesľec

Q9|ssĺal!!-si|ji.psdpĺsgl_ą.a_ą'Ę.f,ąeg.lÉLśśątgĺu]] 9g_Lq-me!:üp-ds-ssgaĺle3aslgujedb!!ĺty
Dolgoročni ciljje zagotavljanje pogojev za kvalĺtetno ln strokovno izvajanje podprograma'

Letni izvedbe[Ĺgĺji podproorama in kazalcĺ. s kaĘImi sś) bo meľilo doseganJe zastavljenih cłlley

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

Realizacija cilia v letu 20ĺ8:

obČina Vodice je z zagotovitvijo finaněnih sľedstev zagotovila pogoje za izvalanje tega podprograma'

101112 Rezerve proračuna F.ooo EUR) 5.0oa EUR
Qb1ą3'Ę!j!ev de i avnostĺ v o Ęv.ĺ ru proraČuJske posta]Łke

Rezerva proĺačuna je praviloma oblikovana v vĺŠini do najveČ 1,5% celotnih prĺhodkov proračuna, brez
drżavnih in EU transferov ter donacij. Sredstva proraěunske rezerve se uporabljajo'za financiranje
izdatkov za odpravo posĺedic naľavnĺh ali drugĺh nesreČ, ki jih povzroČijo naravňa sile ali ekobŠŔe
nesreče.

obČĺna Vodice je v letu Ż018 za proračunsko rezeva namenila 5'000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezeľvacija {2.000 EUR} 0 EUR

Opis.olavneoa proqrama

Splošna proraÖunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za Íinanciranje nepredvidenih nalog,
za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ĺn za namene, za katere se med letom izkaŽe, da v
proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in sc nujne zaizvď1anje dogovorjenih nalog

Doĺgoročni ciljje kvalitetno ĺn strokovno ĺzvajanje programa.

Glavnl letnl izYeđbenl QJliUn}aalqi. s katerĺmĺse bo meľĺĺo doseganie zastav|ienih ci|iev

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacĺje v proraČunu oV za nepredvidene namene za
katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovĺjena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnĺh
financah.

Realizacija cilja v letu 20ĺ8:

občina Vodice je v letu 2018 v proracunu zagotovĺla finančna sredstva spĺoŠne proraČunske rezervacije v
proračunu oV za nepredvidene namene za katere se izkaŽe' da v proĺačunu niso zagotovljena v zadostni
višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

Podproqramĺ in proraČunski uporabniki znotrai glavnega prograrna

23039001 Spiošna proraČunska rezeľvacija

23039001 Splošna proračunska ľezeľvacija (2.000 EUR) 0 EUR

opls podproqralnÉ

Podprogram je namen;en splošni proraČunski rezervaciji

&!q:eEĘ Ę d ľrrsę-pray!ś*poąlaqc

Zakon o javnih fĺnancah

Dĺ:Igqľočniciljj po_dp-roqiąrĺ]ą jlt-[eząjll c-Ę6!gĺia] se bo nąLLo*d'q.:ęsą1ięzasląY'1lenihg1ł|e_y

DoigorcČnĺ cilj je zagotavljan1e pogojev Za kvaiitetno ln strokovno izvajanje podpľograma.
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lri loln

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje zaizvąanJe'

Realizacija cilia v letu 2018:

občina Vodice je z zagotovitvijo finanÖnĺh sredstev zagotovila pogoje za izvajanje tega podprograma'

1 01 1 1 3 Sprośna proraěunska rezervacija

obrazĺoŽitev deiavnosti v okviru ororaČunske opstavke

SredstvaproračunskerezervacijesoseprerazporedilasledeČe:

(2.000 EUR) 0 EUR

PÍÉíazpol's{'itĺv te) PÍBíaŽpofďłtcv (n ) uns!€t
oatum doh. Śtev. coĺ-

2o1*02ą PP 101113 Splośna proračunska íezervac!ä PP 091112
svet za pÍeventivo in Vzgojo
v cesmem Prometu
DÍugi sploŠni mateÍial in

201,37

27 06 2018

890.00
Pĺidobivan1e zemljišč -
naiemnine, odškodnine

Nakup zemliiłČ

061 203

420600

PP

KONTO

splošna proraČunska rezeÍvacĺia

sološna oÍoÍačUnska ĺe4ervacła

PP 'l01 í-13201 8-03531 07 2018

156,48
vzgoio

splošni mateÍial in

Svet za pĺeventivo
v cestnem pÍomstu091112

402099

PP

KONTO

101113

409000

PP

KONTO

201 8-04604 09 2018

446,020911',12

:ĺo2099

za in

v cestnem pÍometu
Drugi sploŠni material in

PP

KONTO

Splošna proĺačunska Íezervacija

Splośna pĺoĺačunská ÍezeÍvacĺaPP

KONTO

101113

409000

2018-A57a4 10 2018

'165'5ô
Mĺliško ogledna sluzba

Mĺliški oreoledi

0711A2

4021991

PP

KONTO

Spłošna proračunska Íezeĺvacĺja

sDlośna orolaěunska Íezeryąqlją'

101 11 3

409000

PP

KONTO

201 8-078at 11 2A1g

8,41Mrliško ogledna sluŽba
Pŕevoz v okviíu pogÍebnih

071102

4023991

PP

KoNŤo
101113

409000

sploŠna proračUnska ŕezeÍvacl,aPP

KONTO

2UA-078a7 11 2018

132'1ô
07 1 191

zavarovanie
nezavarovanth oseb
Prispevek u ZZZS za
zdřavstveno zavarovanJe

PPSplošna píoračunska rezervacija

sološna oroÍačUnska feąeťvqgilg-

PP

Kť]NTo

101 'ĺ 13

409000

27 12 2018 20'ĺ 8_091
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III. NAĆRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 24.760 EUR
24.760 EUR
24.760 EUR0703 Varctvo Pred naravnami

07039002 Delovanie slstema
in drugimi nesrečami
za zašćito, reševanje in pomoě

ob1 38-1 4-005 Gasíĺska zveza' investĺciie 2O,NO EUR

Namen in cili
obtina Vodice je v pretekĺih letih namenjala sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozĺl posameznim

prostovolinim druŠtvom. Z letom 2014 le oböina Vodice zaěela nakazovati sredstva za sofinanciranje

investici! na podroěju detovanja sistema zazaźěito, reŠevanje in pomoč neposredno Gasilski aĺezi Vodice'

kateĺa nato s potrjenim dolgorotnĺm planom ĺnvesticij ta sredstva razdeli med prostovoljna gasilska društva'

Na ta način občina zagotávlja investicijska sredstva za razvoj gasilske dejavnosti na področju oběine

Vodice.
Stanĺe orojektr

N" poĺl"gi letnega plana s sredstvi ĺazpolaga Gasilska zveza Vodĺce.

ob138-18-0a7 Civilna zašětta'investicÍje 1'7ôa EUR

Namen in cili
Sredstva se namenjaj o za izgĺadnjo temeljne ploŠěe za agregat na lokaciji pľi osnovni šoli Vodĺce' Nabava

agregata je načrtovana v prihodnjih letih-

Stanie proiekta

Sredstva so bila porabljena za tzvedbo temeljne plošče za agĺegat ter popravilo siren na gasilskih domovih

GZVodice.
9.í86 EUR
7.ĺ86 EUR
ĺ.392 EUR

íí KMETIJSTVo, GozDARsTvo lN RtBÉwo
{í02 Program ľeforme kmetijstva in Źivilstva
í {029003 Zemljiške operacije

ob138.15.oO4KomasacijainagromelioracijaJ,VinZdeIobčineVodice

razvoj podeżelja

1.200 ÉUR

Namen in cili
Sredstva se namenjajo za pripĺavo dokumentacije za pridobĺtev odĺoěbe o uvedbi agromelioracije in

komasacije na J, V iĺ Z del občine. K pripravi dokumentacije se bo pristopilo v primeru, da bo ĺzpolnjen

zakonski pogoj zadostnega deleŽa soglasii lastnikov zemljišč. Na podlagi zbiraĄa soglasij v letu 2017 in

2018, zakonski pogoj Še ni izpolnjen (pľidobljenĺh manj kot 67 % soglasij).

Stanie Proiekta
Sredstva na postavkĺ so bila porabljena za izdelavo izračuna Bruto dodane vrednosti na komasaciiskem

obmoěju Vodice' 
- -'-)-!2 J-, ^Lźiaa Úaáiaa 1g2 EUR

ob138.15.O11Agrometiorac$a-osrednjidelobčineVodice
Namen in cili

Agromelioľacijska dela na komasacijskem obmoě.iu Vodice predstavljajo zakljuěek komasacije'

Agromelioracijska dela se ĺzvajajo na komasacljskem območju Vodice v osrednjem delu občine in obsegajo

razgrađnjo starih poti, izgradńjo novih poti, ł<ieitev grmovja in dreves, nasipavanje ĺodovitne zemlje ter

obnovo in izgradn.io noviń melioracrjskih jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih ca' 9 km novih

poljskih poti, ki bodo zagotavljale nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k učinkovĺtejŠi in

laŽji obdelavizemljišě. žaizvedbodelje občina Vodice pridobila tudifinanČna sredstva s straniAgencĺje RS

za kmetijske trge in razvolpodeŽelja iz Progĺama za razvoj podeŽelja in sicer v višini 264'600'90 EUR'

Stanie oroiekta
Agromelioracijska dela so se priÖela izvąat konec leta 2018, njihov zakljuěek pa je predviden najkasneje

jeseni 2019. Po oddaji zahtevka in potrditvi ustreznosti izvedenih del bo obcĺna pridobila sredstva v viŠini

264.600,90 EUR' na podlagi odloČbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeŻelja iz ?rograma za

5.794 EUR
1ĺ029004 Ukrepi za stabilizaciio trga

ob1 38-1 5-a08 S u bvencije v kmetij sfu u' teh n ičn a podpo ra 5.794 EUR

Namen in cilĺ

Zakon o javnih financah opredeljuje drŽavne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke drźave oziroma

obČine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pĺed konkurenti in so
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namenjene za sofinancĺranje progíamov v institucionalnih enotah, ki se ukvarja.jo s trŽno proizvodnjo blaga ĺn
stoÍitev. Sredsfua za izvajaĄe drŽavnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega
razpisa v obliki subvencij-dotacij.

Stanje pľoiekta

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetĺjstva in podeżelja v obČini
Vodice v letu 2018 je bil objavljen v Kopitarjevem glasu in na spletni strani občine Vodĺce.
Za dodelitev pomoči po ukrepu št. 4
2 vlagatelja, katerima so bĺsredstva

: Pomol za zagotavlianje tehniÖne podpore v kmetĺjsfuu, sta se prijavĺla
odobrena v viśini 1'000 EUR in 4.794,10 EUR'

íí03 Splošne etoritve v kmet'ljstvu 2.000 EUR
íĺ039002 Zdravstveno vargtvo rastlin in Živali 2.000 EUR
ob138-15-006 SubvenclJe v kmetljstlłu . zavarovalne premlje 2.ooo EUR

Namen ĺn cĺli
Zakon o javnih financah opĺedeljuje dľŽavne pomolĺ kot izdatke in zmanjśane pĘemke dĺtave oziroma
občine, ki pomeniio korist za pĘemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti ĺn so
namenjene za sofrnanciranje programov v institucionalnĺh enotah, ki se ukvarjajo s tźno proizvodnjo blaga in
storitev. Sredstva za łzvajanje drŽavnih pomoči se bodo dodeljevala upravíčencem na podlagi javnega
razpisa v obliki subvencij{otacij' Namen je s povečanjem obsega zavarovanj v kmetíjstvu zmanjŠatĺ
posledice ĺn fueganja, ki jĺh na pĺodovih in posevk|h naredijo neugodní vremenski pojavĺ ter zmanjšati
tveganja in izgube, nastaĺe zaradi boleznidomačih Živali.

Stanje proiekta

V letu 2018 so se na podlagi ĺazpisa dodelĺla sľedstva trem vlagateljem.

' 
3 P RoMET' PRoluETNA lttlFRAsTRUKTURA lĺil KollUNlKActJE

ĺ302 Gegtni pÍomet in infľastruktuľa
í09.980 EUR
{09.980 EUR
í09.980 EUR1302goo2 lnveeticijsko vzdrźevanie in gradnja občlnskih cest

ob138-11-0003 Lc 182031 sELo - ślĺłxov TllRN - sEĹo in JP 9ô2891 sELo (sELo)
Namen in cili

5,OOO EUR

śt"ň" 
"'äĹLt" 

-'J ýY

V skĺopu proračunske postavke so bĺla sredstva porabljena za delno uredĺtev pločnika ob lokalni cesti
462AU v km 2,5 do km 2,8.

ob138.11-0008 OPPN Lokarje Zl.OgS EUR
Namen in cili

območje OPPN Lokarje se komunalno ureja na podlagi sprejetega OPPN Lokarje in programa opremljanja
za predmetno obrnočje.

$tanje proiekta

V letu 2018 je bila uĘena javna razsvetljava na deĺu ceste v Lokarje, delu ceste B, cesti 81'
ob138'14'00a4 ostala infrastruktura JP Gasilska koća - Iesarcŕvo Kranjc, JP Bavantov, LC Skarućna
Utik, JP Kranjec 39.042 EL,R

Namen ĺn cili
oběina Vodice iŠče čim bolj optimaĺne ľeŠitve za dograditev sĺstema za odvajanje in ciŠěenje odpadnĺh in
padavinskih voda' Podpisana je bila pogodba o skupnem sodelovanju in kandĺdiranju na sredstva
kohezĺjskega sklada z MoL in občino Medvode. PodľobnejŠe pojasnilo je v okviru postavke 051212. Roż
dober gospodar občina namerava navedene ulice soćasno v celoti komunalno urediti oz' rekonstruirati
(obnova vodovoda' javne razsvet|jave, cestiŠća) - del ulic za katere se izdelujejo projektí v sklopu te
postavke namreč sovpada s trasami kohezijske kanaĺĺzacije. Sredstva na postavki so namenjena izdelavi
potrebne projektne dokumentac1e ter ostalih pľedhodnĺh podpoľnih ĺnŽenirskih storĺtev

Stanje orojekta
V letu 20'l5 se je s skienitvijo pogodbe z izbranim ĺzvajalcem SAVAPROJEKT d.d pristopĺlo k izdelavĺ
PGDiPZl dokumentacĺje za celovito komunalno in prometno ureditev obÖinskih cest JP 962841, JP 962842,
JP 962771, JP 962781, JP 962761, Lc 462151' jP 962831 v naseljih Bukovica in Utik. Realizacĺja projekta
se je casovno podaljšala iz vzrokov' ki nlso bili ne na stranĺ ízvajalca ne narolnika (zahteve soglasodaialcev
(zlastiAgencĺje RS za vode), zahteve in usklajevanjaz mejaśi, spremembe geodetske zakonodaje).

Stran 152 od 189



€
Zakljuěni račun pÍoÍaĆUna občine Vodice ea leto 2018

Prolekt je bil celovito zakljuóen v l. 2018 (parcelacija in ĺzdelava geod. elaborata po dokončnih projektnih

rešitvah, pridobitev gľadbenih dovoljenj, izdelava celovite PZl dokumentacije)'

Del predmetne dokumentacije in pľipadajočih inŽenirskih produktov bo uporabljen pri izvedbi projekta

>Prometna in komunałna infrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim projektom 
1P9lje' 

Utik' Bukovica)<'

saj del trase sovpada (del ceste JP 962831 (ZabĺeĄe -'Bukovica), del ceste LC 462151 (Utik - Skaruěna -
Utik), del ceste JP 962761(Utik - Bukovica (Gasitska brunarica)). Za projekt soěasne gradnje so bile v l'

2018 opravljene naslednje aktivnosti. ĺzbor izvajalca za pľeveritev in uskladitev projektne dokumentacije in

popisov (ta Íauje bila iudi izvedena), prolertántski nadzor teĺ izdelava PlD-ov (izbrano podje$e L|NEAL

d'o'o.)' izbor izvajalca za gĺadbeni nadzor med vzporedno gradnjo (PRQJEKT d'd' NQVA GoRlCA)' izboľ

izvĄalcaza izdelavoinvesticijskega programa (PRóJEKT d d' NSVA GoRlcA)' Razpisna dokumenüacija za

izbor izvajalca je v preteŽni meľĺ pripravliena za objavo na Portalu iavnih naroČil. Pĺojekt vzporedne gradnje

bo potekal tudi na obmoěju vasi Polje (zato zapis slednje aline|e velja tudi za proraČunsko postavko 043239

(ob138-09-0006) lnfrastruLtur" Polje - Lc 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (Polšak), v okviru

katere se v l. 2018 sredstva sicer nĺso porabljala'

Proračunska postavt<a a43251(oB138_14_o'ooł) ostala infÍastruktura JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc'

JP Bavantov, LC Skaĺučna Utik, JP Kranjec, JP Repovnice se v letu 2019 ukinja, namesto nje pa se bosta

za namen izvedbe pĄekta ;Prometna in komunalna ĺnfrastruktura vzporedne gradnje s kohezijskim

projektom(Polje,Utik,Bukovica)<odprlidvenovipostavki,insĺceľPP043239{ob13849-0006)
lnfrastruktura Polje -LC 462151, JP 962501(čez Polje) in JP 962511 (PolŠak) ter PP g5122a (ob138-19-

002) ostala infrastruktura ob soČasnĺ graonjĺ C0 kanalizacÜe (JP Gasilska koěa _ Tesarstvo Kranjc' LC

Skaručna Utik)' 
' ^^- ,-^-.^--,ĺł ąaałal 43.710 EUR

o b1 3 8-1 5-0 0 3 l nfrastru lĺtu ra B m iš ka c esta ( reg í o n al na ceste)

Namen in cili
Brniška cesta (v nase|ju Vodíce) je drŽavna regionalna cesta, kĺ današnjemu prometnemu ĺeŽimu ter

komunaĺni opremlienosii ne ustreza več. Skrbniku dżavne regionalne ceste DRSI je bíla predlagana

sklenitev naČelnega dogovora o sode|ovanju pri pripĺavi ustreznejših prometno-pĄektnih rešĺtev, kar pa je

slednji zavrnil. z DRsl .*o u l' 2015 kljub temu uskladilĺ in potrdili Projektno nalogo za izdelavo projektne

dokumentac ije za uredĺtev regionalne ceste (in infrastrukture) na Brniški cesti skozi naselie Vodice

{regionalna cesta R3-6391 I 1 42|.

Stanje Proiekta
Koncem l. 2o16 je bila po izvedenem odprtem postopku javnega naročanja z BPl d.o.o. skleniena pogodba

za izdelava PGD, Pzl dokumentaci1e z vsemi spremljajočimĺ inŽeniring stońtvami (prĺdobitev gĺadbenih

dovoljenj, sluŽnostnih pogodb, sogĺasij z mejaŠi''pľĺĺolitev drugih potrebnih soglasĺj {ARso' DRsl' ' ')'

geod. elaborat novega - projektiranega stanja,... ). Realizacija pro.iekta se je Öasovno podaljŠala iz vzrokov'

ki niso bili ne na strani izvajalca n" n"roénita (zahteve sog|asodajalcev (zlasti Agencije RS za vode),

zahteveinusklajevanjazmejaši,spremembegeodetskezakonodaje).
Projekt je tik pred cálovitim zakljuckom (paráelacija in izdelava geod' elaborata po dokonlnih pĄektnih

reŠitvah, izdeĺava in predaja celovite PZl iokumeńtacije). Slednje bo osnova za nadaljnja usklajevanja in

dogovarjanja o izvedbenifázi z Ministrstvom za ĺnfrastrukturo in DRS1'

ob138-16-00O1 llredÍtev javnih potiv Sinkovem Tumu ''194 
EUR

Namen in cili
Ureditev meje za kasnejši odkup oziroma menjavo parcel za namen ureditve javnih poti v Šinkovem Turnu'

Stanie Projekta
Sredstva na postavki so se namenila ureditvi meje in parcelaciji parcele Št. 84 k.o. 1744 Šinkov Turn'

parcelaciji parce| št, 85/4, 8711,85ł5 k.a. 1744 Šinrov Turn ĺn ureditvi meje parcele št' 546i1 k'o' 1744

Śinkov Turn

í4 GosPoDARswo
í402 Pospeśevanje in podpoľa gospodarski dejavnosti

3.004 EUR
2.000 EUR
2.000 EUR

ĺ 4o29o0í Spodbujanj e razvaia malega gospodaľstva

ob138-15-009 Subvenciie za spodbuianie odpirania novih detovnih mest in sam ozaposlitev 1.000 EUR

Namen in cili
Namen subvencioni ranja je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlĺtev
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Stanie orojgkta
Za namen samozaposlitve je bila v letu 2018 oddana ena vłoga, vlagatelju je bila izplačana subvencłja v
víŠini 1.000 EUR'

ob13845'a10 SubvenclJe za spodbulanje začetnih investlcij in investlcij v razširjene deJavnosti inrazvoj I.OOO EUR
Namen in cilĺ

Sredstva na Ę proračunskĺ postavkĺ se namenjajo kot nepovratna finančna sredstva podjetjem na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju finaněnih sredstev iz obtinskega proraÖuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v oběiní Vodĺce.

Stanie oroiekta
Sredstva na proraČunski postavki so bila porabĺjena v višini '1.o0o EUR, kar predstavlja dodeĺitev 1
subvenciie za spodbujanje začetĺh investĺcł ĺn investĺcij v razśĺrjene dejavnostł in razvoj"
ĺ403 Promociia Slovenijs, ĺauoi tuĺÍzma in gostinstva í.004 EuR
í4039002 Spodbujanje ralło1a turtzma in gostinstva í.004 EUR
ob138-17-005lireŽa potÍ LAS 647 EllR

Namen in cili
V okviru projekta je pĺedvidena ureditev kolesaľskih poti, ta aktivnost vključuje vzpostavĺtev mĺeże 11
celovitih kolesarskih tras na območju ceĺotnega LAS pZa mesto in vas( v skupnidolżinĺ 64'372 m, investicijapa vključuje tudi postavitev Ustrezne kolesarske infrastrukture (talne označbe, usmerjevalne table in
informacijske table). Doĺżína trase na območju občine Vodice znaŠa ca. 21 km, v projektu pa je zĄeta
oznaöítev tras na povezavah MengeŠ-Utik-Vodíce, Komenda-Vodice, Vodíce-Valburga-Meovooe, Śinnov
Turn-Skaručna ter Po1je-Repnje-Zapoge' Pri navedeni operacijí sodelujejo obÖĺne Domźale (kot vodilnĺ
partner) ter občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice (partnerji).

Stanie proĺekta

V ĺetu 2018 so bila sredstva porabĺjena za izdelavo pĄektne dokumentiacije (lDz) in investĺcijske
dokumentacĺje (DllP}, prav tako pa ie biĺa oridobliena furli oĺlloňha ARsKTÍtp na nnĺ{lani ýałata ha í1hłíaa
Voolce prejela sredstva v viŠinl zE'E31,18 EUR' Aktĺvnosti se bodo izvedle v ĺetu 20,t9'
ob138'18'aa2 Načrtovanje Ín gradnja regionalnih kołesarskÍh Poveza7 oběín severno od Ljubljane

Namen in cĺĺj 357 EUR

Na področju kolesarske infrastrukture in razvoiaturizma obtine Vodĺce so bili v predmetni NRP vključenitrĺje
projekti ĺn sicer:
_ Načrtovanje ĺn gradnja ĺegionalnih kolesarskih povezav občin sevemo od Ljubljane- Gorenjsko kolesarsko omreŽje
- E _ nostavno na koÍo

Stanje proiekta
V letu 20'l8 aktivnosti pri projektu Načrtovanje in gradnja regionalnih kolesarskih povezav občin severno od
Ljubljane ni bilo ĺzvedenih. Pri projektu E-nostavno na koĺo so potekale aktĺvnosti za pripravo projekta in
prijavo na javni razpis jeseni 2018. Sredstva so bita porabljena za vzpostavitev novega projekta Gorenjsko
kolesarsko omreŽje. V letu 2019 bosta projekta Gorenjsko kolesarsko omreŽje in E_nostavno na kolo v
pl9Ĺač_!Ľ y!g9n? ]Ł{_P!! JIEŁNRP Številko.
í5 vARoýANJE oKđLJA |N |\'ARÁVI'E DEDaŠTINE í.048.í08 EUR
í502 Zmanjševanje onesnażenia, kontrola in nadzor í.048.í08 EuR
í5029002 Ravnanje z ođpadno vodo í.048.{08 EUR
ob138'11-00a7 Nadgradnja sĺsŕeĺna odvajanja komunaĺne odpadne vode v občinah Medvode in
Vodice ter izgradnja povezovatnega kanata C0 v MOL 1.O4g.1Og E]JR

Namen in cili
obćina Vodice iśče člm boli optimalne reŠitve za dogľaditev sistema za odvajanje in čiŠČenje odpadnih in
padavinskih voda' občina Vođice je skupaj z obcino Medvode tsr MoL v l. 20ĺ1 pristopiia k skupnemu
projektu nadgradn1e kanaĺizacijskega sistema Po sprejetju oPPN za kanal C0 so se namreč pokazale
realne možnostiodvoda naŠih odpadnih voda na CČN Zaĺog
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obČine so podpisale medoběĺnsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastnišivo skupno zgrajenega

kanala C0.
Stanie proiekta

obÖina Vodice je skupaj z občino Medvode ter MoL v l 2011 pristopila k skupnemu projektu nadgradnje

kanalizacijskega sistema; podpisana je bĺla medobčinsko pogodbo, v katerih je opredeljeno tudi solastniŠtvo

skupno zgraienega kanala C0.

V novembru 2017 so bile podpisane pogodbe z izbranimi ĺzvajalci JAVNA RAZSVETLJAVA d'd' (gradnja)'

DRĺ upravljanje investicij, d.o.o. (inŽenir / nadzoQ ter FRoNTAL d'o'o' (obveŠČanje javnosti)' Vsi trije so bili

koncem l. 2017 uvedeni v deĺo, pri čemer je oiía uvedba v delo gradbinca JAVNA RA25VETLJAVA d'd'

pogojna, do predloŹitve banČne garancije za dobľo izvedbo pogodbenih obveznostmi' kar je bilo izvršeno

31.01.2018.
V l. 2018 je bilo zgra1ene cca 1l3kanalizacije od skupnih 9,1 km; temu primerno (s pripadajočimi meselnimi

zamiki) so sledĺle tudi gradbene sĺtuacije iivaialcater naŠi zahtevki do MoP za izplalilo nepovratnih EU in

RS sredstev. Dela bi morala biti prvotno zat1utena v l' 2019' vendar se bo zakljuČek premaknĺl v l' 2020'

Med gradnjo so bile na terenu namreč evideniirane neugodne geomehanske in zlasti hidrogeoĺoŠke razmere

na odseku tľase ob potoku PoljŠak, vsled ěesar bo potrebno preprojektirane ĺn sprejem drugih tehničnĺh

reŠitev (črpališča, tlačnĺvodi); nakazuje se, da bi se vse opisano lahko izvedlo znotraj pogodbenega zneska'

Ravno v tem trenutku potekajo intenzivna usklajevanja za izbiro najbolj optimalne reŚitve (s tehničnega'

upravnega in finaněnega vidika); sledilo jim bo sklenitev aneksa h gradbenĺ pogodbĺ ter pogodbi o

sofinanciranju (MoP je z vsemi kljuěnimi étementi sproti seznanjen)' Zaradi vsega zgoĺĄ navedenega je

ĺealizacija bistveno niŻja od natrtovane'

Po zaključku kohezilskega projekta bo na sistem odvajanja in ěiŠčenja odpadnih voda prĺkljuceníh skoĺaj

2.600 PE (prebivalcev) iz aglomeracij vodice, Bukovica (Burovica, utik' del Kosez) in Polje' odpadne vode

pa se bodo Čistile na centralni Čistilnĺ napravi Ljubljana (v Zalogu)' Na zgrajen sistem bo v nadaljevanju moě

prikl.|uČevati tudĺ preostale odseke iz naseliJvoiicá, Bukovica, Utik, pa tudi SkaruČne ĺn Vojskega (dodatnih

cca 700 PE).

í6 PRosToRsKo PLANIRANJE UNALNA DEJAVNOST 62.844 EUR
20.484 EUR
20.484 EUR

20.484 EUR

ĺ602 Pľostorsko in podeŽelsko planiľa

1 6029003 Prostorsko načrtovanje

ob138-11-0004 obnova Ín razvoj Sredíšča Vodic

prolgkta

ĺ sđc końuniíńa aąavnoši
16039001 Oskrba z vodo

IN STANOVANJSKO KOM
nje in administraciia

Namen in cili

cilj je uredĺtev srediŠca Vodĺc in zagotovĺtev vseh pomembnejŠih zdravstvenih, socĺalnih, dĺuštvenih'

poslovnih in upravnih kvalitetnih prostorov za zagotovitev kvalitetnĺh storitev za oběane na enem mestu _v

srediŠču Vodic, sajtrenutniobjektiniso primernizaizvď1anje prejnaštetih storitev'

Pro1ekt se pripravlja na poolali zmagovalne natečajne reśitve, tije bila lzbĺana na javnem arhitekturnem in

urbanističnem natecaju v letu 20.3. Avtor izbÍane nateiajne 
'e3itu" 

je biro Dekleva Gregorič arhitekti iz

Ljubljane, kĺ tudi izdeluje pĄektno dokumentacijo za predmetni projekt' Projekt obtinskega sľediŠča

predvideva izgradnjo nove interne ceste s prĺpadajolo komunalno infrastrukturo' Predvidena je tudi izgradnja

Kopitarjevega centra s pripadajoČimĺ parkirními póvršinami ter ureditev zunanjih površin' Kopitarjevega trga

in Trga pod lipami. V objektu Kopiiarjevega centra kot novem upľavnem' poslovnem in kulturnem središču

občine bodo povrŠine namenjene trgovskemu centru, knjiŽnici, zdravstvu' kulturi' društvom in upravnim

prostorom oV teĺ poslovnim prostorom za razliéne storĺtvene dejavnosti' Na podlagi izdelane investicijske

bokumentaclje znaša ocenjena vrednost investicije dobrih 15 mio" EUR.

Stanje oroiekta
v teku je izderava projektne dokumentaciie za pridobitev gradbenih dovorjenj. v retu 2019 seie izdelovala

PGD dokumentacija za sklopa lnterna cesta ĺn RuŠitve, izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija (PlZ

in lP) ter celostna grafična podoba projekta (cGP). V letu 2019 je predvideva pridobitev gradbenih dovoljenj

ter priČetek aktivnosti za izuedbojavno-zasebnega paĺtnerstva oz. pridobivanje pańnerjev za realizacijo

42.359 EUR
42.359 EUR
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ob138'08-0002 oskrba s pitno vodo na obmačlu zgornje Saye - Sktop 1 8.977 EUR
Namen in cĺlj

obnova dotrajanega primarnega vodovoda ín sanacija vira z izgradnjo Čistílne _ filtrirne naprave.
Vodovodni sĺstema Krvavec upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d'o.o. na podlagi medobÖinske
pogodbe o upravljanju, vzdrŽevanju in lastnĺštvu sistema, ki so jo skleniĺe solastnice sĺstema (občine Cerklje,
Śeněur, Kranj, Komenda, Mengeš ĺn Vodice).

Stanie oroiektra
občina Vodĺce, skupaj z ostalimi oběinamĺ (nosilna je občĺna Cerkĺje na Gorenjskem), skuŠa za projekt
obnove krvavŠkega vodovoda pridobĺti evropska kohezijska nepovratna sređstva. Zlasti zaĺadi neuĘenega
statusa oběine Mengeš gĺede vodnĺh pravic do dodelifue nepovratnĺh kohezijskĺh sredstev v pĘšnjĺ
perspektĺvi ni priŠĺo. občini MengeŠ je koncem l. 2017 Direkcija RS za vode po uradni dolżnostĺ odvzela
vodno pravico, kar kohezijskemu projektu daje bĺstveno večjo stopnjo izvedljivosti. V l' 2011 je bilo
pľidobljeno gradbeno dovoljenje za celoten poseg' v l. 2015 je občlna Cerklje izvedla deĺa na manjšem
odseku ter tako aktĺvirala gradbeno dovoljenje' Fiziěna đela so se nadalievala tudi v letu 2018.
občĺna Cerkĺje je pÍistopila k ĺacionalizaciji projekta" Na novo se je odprlo vpraŠanje delilnika stľoškov za
realizaciio pĺojekta, v povezavi z delitvijo razpoloŽijivih koliěin vode na vĺru (deĺeŽ oběíne Vodice bo
pĺedvidoma 15 o/o,lęr zadoŠča dolgoročni oskrbĺ naśe občine)'
Z aktivnostmi nadaljujemo in upamo, da bomo prepotrebno investícijo lahko izvedĺĺ v sedanjem kohezijskem
obdobju. lnvesticija je bila s strani obeh prĺstojnih RRA (BSC in LUR) Že potrjena ĺn vključena v rąijske
pĺograme _ dogovor za razvoj ĺegij, ki jĺh je podpisal tudi minĺster za gospodarski rałloj in tehnologijo.
Dodati je potrebno, da sije naša občĺna v okviru ľąijskega dogovora uspela zagotoviti najvišji moŽnĺ deleż
sofinancĺranja s strani EU ĺn RS po kohezijskih merilih; zagotoviti bomo morali zgolj *.a 24 % lastnih
sredstev (dobĺih 400-000 EUR). Preko nosílne občine smo dolŽni do konca leta 2019 izvesti nadaljnje
potrebne aktivnosti, do oddaje kohezijske vloge ter neposredne potrdĺtve kohezĺjske operacije in izdale
odĺočbe o podpoĺi s strani organa upravljanja {SluŽba Vlade RS za razvoj ĺn evropsko kohezijsko). Građnjá,
oz. projekt bi moĺaĺ bitĺzaključen v ].2022.
ob138'17'003 Obnova vodovoda Farma - Repnle, odsek od RC Vodice -Lj,Šmartno - da naseljaPaąnia' E eą-^

Namen in cíli
Sređstva se zagotavljajo za nadaljevanja projekta obnova vodovoda na trasi Farma - Repnje. Na tej
vodovodni trasĺ med jaŠkom Agroemona do Dobruše in napľej skozi Repnje, Polje in Skaručno je v funkciji
Še vedno AC vodovodna cev' Na tem odseku so zaradi sĺednjega najvelja pušianja; z zamenlavo
opisanega cevovoda (seđaj je le-ta v celoti obnovljen na odseku med Farmo ter VH Repnje) se bodo
zmanjšale vodne izgube in zagotovila kvalitetnejŠa oskrba s pitno vodo na tem območju.

Stanje proĺekta

ob138-18-aa3 Uredítev otroških igrišč v občini Vodice
Namen in ciĺj

občina Vodice za uľedĺtev otroških igriŠč v obtini Vodice kandidĺra na razpisu LAS. Na razpisu sodeluje
občina Tzin (vodilni partner) ter občina Vodice (partnerica). občina namerava opremiti Športna igriŠča ńa
lokacijah pri PGD Zapoge, pľi PGD Repnje, pĺi brunarici PGD Bukovica_Utĺk, SD Strahovica z otroškimi
igrali. Na razpisu se pričakuje pridobitev sredstev do 2ł3 vrednosti ĺnvesticrye. Aktivnosti na projektu so se
priČele v letu 2018, v letu 2019 pa je naČrtovana sama izvedba'

Stanie proiekta

Sredstva v |etu 2018 so biĺa poľabljena za sklenitev in overitev slĺ.,Žnostih pogodb na katerih bodo
postavljena igrala.

131 EUR
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't9 lzoBRAŽEvANJE
ĺ902 Varstvo an vzgo|a predšolskih otrok
í902900ĺ Vrtci

ob138-12-0006 Vrtec škratka Svŕŕa - dograditev (Ruhinja in dva oddelka)

uÖen

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
{ 9039001 osnovno šolstvo

ob138-12-00a5 bgradnja igrišča in večnamenske športne dvorane za

Namen in cili
Predmetni projekt obsega izgľadnjo večnamenske športne dvorane na območju oŠ in vrtca Vodice in sledi

strategiji razvoja tega območja, kije bila sprejeta v letu 2012. Pĺo.1ektno dokumentacijo pripravlja izdelovalec

NAV.R d.o.o. ĺz Celja. Na podlagi ĺzdelanega dokumenta identifii<acije investicijskega projekta (ĐllP) znaŠa

ocenjena vrednost projekta nekaj več kot 4 mio' EUR'

Stanie Projekta
V letu 2018 so bila sredstva porabljena za izdelavo PGD dokumentacije VŠo Vodice' v letu 2019 pa je

predvidena prĺdobitev gradbenega dóvoljenja ter izdelava investicijske dokumentacije

ĺ.134.585 EuR
1.í31.403 EuR
1.í31.403 EUR

1.091.190 EUR

Namen in cili
Zaradiprostorske stiske in premajhne kuhinje.ie cilj občine, da izgradi dodatna dva oddelka vrtca in poveěa

kuhinjo ter tako zagotovi potrebne prostore za varstvo otrok ter kapacitetam prĺmerno kuhinjo'

Stanje Proiekta
Projekt, ki obsega dobrĺh 755 m2 povrŚĺn, zajema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Svit Vodice,

ra.Širiteu centralne kuhĺnje ter dograditev manjśe telovadnice'

Na podlagi prĺlagojenih projektnin rešitev (izpólnjevanje kriterijev za >skoraj nič-energĺjsko stavbo()je bila v

februarju 20í7 sklenjena pogodba o izptáeilu nepóvratne fĺnanÖne spodbude z Eko skladom v višini

191.771,00 EUR.
Ustrezno je bila novelĺrana investicijska dokumentacija, v proračunu zagotovljena potrebna sredstva teľ

sklenjenapogodbazagradbeni/ĺnŽenirskinadzornadizvajanjemĺnvesticije(D.A'R.G.d.o.o.)'
Po postopku s pogajanji brez predhodne objave (predhodno ĺzveden postopek javnega naročila po odprtem

postopku je bil neuspešen, saj so vse pońuooJ presegale zagotovljena sredstva) je bil izbran gradbeni

izvĄalec Gorenjska gradbena druŽba d'd''

lzuajalecje z intenzivnejšĺmĺ gradbenimi deli pričel koncem novembra 2afi ' Íekom gĺadnje so bili sklenjeni

štirje aneksi r pogodbi (trijě zaradi potrditve nominiranih podizvajalcev, en zaradĺ uskladipe obsega

pogodbenĺh del na nouo ureJnost (z upoŠtevanjem vľednosti manj delteÍ cen dodatnih in več del))'

Zakliurek gradbenih del je bĺl predvĺden pred začetkom śolskega leta 2afil2019. lzvajalec je z deli zamuial

in jíh dokončal v zadnjem kvartalu letla 2018. Uspešno je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje; za tem je bĺl

vrtec v celoti predan svojemu namenu. Na Eko ,n.a 1" bila vloŽena vloga za prĺdobĺtev nepovratnih sľedstev

(prejempoplaěiluvsehsituacijinpredloŽitvizahtevanĺhdokazil).
Realizacija proračunske postavke je nekoliko nĺŽja, saj je situacĺja za opravljena dela v novembru 2018

zapadiav plačilo januaĺja2019. Prav tako je bil koněni obračun pĺejet v marcu 2019^

ob138-18-00ô UredÍtev igrÍšča ob vrtcu $'213 EUR

Namen in cili
Ureditev manjše večnamenske zunanje igralne povrŠine za vaÍovance vńca Vodice'

Stanie Projekta
Po pridobĺtvi dejanske pravice razpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice koncem novembra 2017

je postala opcija ureditve manjŠe večnamenske zunanje igralne površine (večnamenska asfaltĺrana ploščad

dim' 16,0 x 30,0 m s pripadajoŁo varovalno ograjo) za varovance vrtca realna.

Po izvedenem evidenČnem postopku iavnegJ nároeanja je bil izbran gradbenĺ izvĄa|ec Gorenjska gradbena

druŽba d.d.. Projekt je bil s podpisom za|isnika o koněnem obraěunu v oktobru 2018 dokonÖno celovito

oŠ in vrtec

3.{83 EUR
3.183 EUR

3.183 EUR
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PoRoělLo o DoSEżENIH clLJlH lN REZULTAT|H

Dolgoľočni cilji občine so predstavtjeni v proračunu občine Vodice za leto 2018 podrobneje tudi v
ltlalrtu ĘlY9jnĺn programov občine za obdobje 4 bt (2018 - 2022), kije bil sprejet skupa1 s proratunom
za leto 2018 ĺn odraŽa razvojno politiko občine na podroěju ĺnváśiicĺśrin vläganj in diŽavnin pomoči v
naslednjih štĺrih letih, oziroma do zakljuČka posameznega pŕojekta"

Načrt razvojnih programov pľedstavlja osnovo za ĺzvajanje spĘetih programov ĺn projektov, ki sefinanciĘo iz lastnih sredstev obtine, lz sredstev drtavnega'proiaeůna in ĺzévropskih siedstev. V Načrt
razłojnih programov so torej.vključeni projekti, ki niso v na-prd1 in direktno določeni s posameznimi zakoni
in tako odraŽĄo razvojno politiko občinb' 

-

občina sije dolgoročno zastavila izjemno zahtevne cilje - projekte, predvsem na področju varstva okolja,
vodooskrbe ter cestne in druŽbene infrastrukture.

Tako so dolgoročnĺ razvojni ciljĺ obČine predvsem naslednji:- uĘanje komunalne ĺnfrastruktuľe,
- zagotovitev neoporečne vode v obČini z izgradnjo oziroma rekonstrukcĺjo vodovodnega sĺstema z

lastnimi pĘekti in v okviru projekta łKrvavškí vodovod<,
- izgradnjakanalizacijskega sistema,
- izgradnja in posodobitev občĺnskega cestnega omreżjaz ĺnvesticijskim vzdrŹevanjem,_ izvedba komasacije in agłomeracije,
- komunalno urejanje zazidalnih območij,
- ĺzgradnja obČinskega središěa,
- vaĺovanje okoĺja in ravnanje z odpadkiz sanacĺjo ĺdentlficiranih divjih odlagališč odpadki'

Poleg navedenih dolgoročnih ciĺjev je obiina Vodĺce zasledovala tudi kratkoroČne ciĺje v okviru izvajanja
zakonsko pređpisanih lokalnĺh zadev javnega pomena in izvíĺnih nalog občĺne_ skĺb za nadaljnjĺ razvoj sistema za zaŠČito, reŠevanje ín pomoč z zagatovitvilo sredstev za

soÍinanciranje nabave najnujnejše gasiĺske zaŠčitne, reševaĺne in drugě opreme v skladu z
razvrstitvijo in s programom opĺemljanja gasilskih enot,

- nadaljnja podpora razvoju turizma v občinĺ z ureditvíjo ĺnfrastrukture, ki je potreb na za razvojturizma
in drugih turĺstičnih objektov,

_ izgradnja oziroma adaptacija osnovnoŚolskih objektov ĺn uĺejanje pogojev za osnovnošolsko
izobraŽevanje,

- skrb za uĘanje objektov kulturnega pomena,
- vzdrżevanje Špoľtnih objektov,
- nadgradnja vrtca v občini,
- vsakoletne občĺnske subvencije za ĺazlil,na področja, ki jih obČina spodbuja Vezano na potrebe

občanov,
- dľuge naloge lokalnega pomena.

Razvojni načrt se vsako leto dopolnjuje ob spĘemanju proraěuna'
Letni cilji občine so predstavłjeni v odloku o proračunu obcine Vodĺce. Sestavni del odloka je Še sploŠni
in posebni del proračuna ter obrazložĺtev leteh. V posebnem delu proračuna so tudi natanČno razvidneposameŻne naloge, ki so zacrtane v določenem letu. Letni cilj občíne Vodice je realĺziĺati vse zastavĺjene
cilje v okviru ĺetnega proračuna, tako na prihodkovni rot na oáhodkovni strani'
Cilj-občine Vodice je, da se vsako leto pripravlja proračun, ki je realen in upravicen, brez prevelikĺh
moŽnostĺ odstopan1a.

cełoti uľesničila.

občina Vodice sĺje svoje cilje zastavila v

odloku o proraČunu obĆine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo občine Vodice, śt. 1o/2o16},
odloku o spremembah proraČuna občine Vodice za ieto 2018 (Uradno g|asilo občĺne Vodice, št.
aŻai7),
Odloku o spľemembah pĺoraČuna obČine Vodice za łeto 2018 (Uľadno glasłlo obČine Vodice, Št
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_ odloku o rebalansu proratuna oběine Vodice za leto 2018 (Uradno glasilo občine Vodĺce, Št'

6/2018).

ocena uspehov pri doseganiu zastavljenih ciljev je podana v.obrazloŽitvah sploŠnega in posebnega

dela zakliuěnega računa. ř ĺinäncnem o-etu já príta'änä ĺealizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim

proraöunom ter realiziranem. V obrazloŽitvańió Jpisani doseŽeni'cilji, oziroma je obrazloŽeno tudi, zakaj

določeni cilii żal niso bili doseŹeni.

lz ĺezultatov prikazanih v tabelah pri ľaěunovodskem poročilu in obrazlożitvah navedenih v tem letnem

poioeil" lxl"p"mo, oa imoiaitavtj'ene cilje dosegli v okviru danih finaněnih możnosti'

ocenjujemo da smo zastavljene cilje na področju 'investicij'..kot 
tudi na drugih podroějih uspeŠno

uresničevali. Niso pa se še v popolnosti u'"šńĺliľ ńačrtovani áil1i na stĺani prihodkov skladno z ZFo, in

predvsem pričakoväni transferni prihodki s strani EU in dżave.

Opozariamo, da viri financiranja s strani dźave (ZFo) niso zadostni in predstavljajo oběini
Obcina Vodice se od

velik ĺzziv v
ustanovitve

smislu zagotavljanja ustrezne drużbene, socialne in javne infrastrukture'

do letos soočala s prostorskim ĺ teŽavami vrtca Vodice, ker zavod nĺ dosegal ustĺeznĺh prostorskih

standardov za delovanie. V letu 201 8 sta bila v Vrtcu Škratek Svit Vodĺce dograjena dva oddelka, tako da

prostorskih teŻau v prihodnje ne bo već. Na področju komunalne oPremljenosti obČina nima v celoti

urąenega odvodnjavanja in ČiŠčenjaodpadn ih fekalnih voda V obcinskem središčuv Vodicah se občina

sooča prostorsko teżavo neustreznih in nestandardiziranih Prostorov za normalno delovanje

zdravstvenih, kultu rnih, upravnih in Poslovnih dejavnosti. Finančni viľi na pĺihodkovni strani Žal ne

zadošč,ajoniti za osnovne Potrebe in zmeĺen razvoj obti ne, kaj šele za normalen premo sorazmeren

razvoj infrastľuktu re v primerjaviz Porastom števila prebivalcev obline

Do razlike med vsemĺ naČrtovanimi in realiziranĺmi izdatki proračuna v višini 3.041J21 EUR je priŠlo

predvsem zaradi spremembe dinamĺke (izvedbe ali fĺnanciranja) izvajanja ĺnvestĺcij v naslednja

proračunska leta:

- Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka} - načrtovani odhodek 1'446'290 EUR'

ĺealiziraniodhodek 1'o91.190 EUR - razlika 355'100 EUR'
_ Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v obiinah Medvode in Vodice ter ĺzgradnja

povezovatnega kanala Co v MoL - naČrtovani odhodek Ż'ggg.417 EUR, realizirani odhodek

'ĺ.o48.1o8 EUR - razlika 1.951.309 EUR'
_ Agromelioracija _ osrednjĺ del obline Vodice - naěrtovani odhodek 260.000 EUR' realizirani

odhodek 192 EUR -razlika 259.808 EUR'

oceną gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila

Drugi člen Zakonao javnih financah doloČ.a, da je potrebno pri izvľśevanju proracuna'upoštevati načelo

učinkovitosti in gospođarno.iĺ ĺi oue naČeli sta órebpisanĺ kot maksima za razpolaganje s proraěunskimi

prejemki in izdatki. v"i práiáeunsxi uporabniŔi 
'morämo to spoŠtovati, nĺ pa pĺedpĺsanih meril oziroma

navodil, s katerimi bi merili gospodarnost in ueintovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev' občina

Vodice si je pri izvrŠevanju proraČuna za leto 2018 ves las pr|zadevála, da je v vseh postopkih

źasledovalá ciij ekonomičnosti,'kot tudi gospodarnosti porabe javnĺh sredstev'

Ekonomičnost smo zagotavljali na naČin' da smo izbirali najugodnejŠe ponudnike pri isti kakovosti blaga

in storitev.

Gospodarnost pa smo zagotavljali na način, da smo pretehta|i ekonomske posledice vezane na

zagotavljane javnih dobrin nágin obeanov tako, da smo z Čim manjŠimĺ sredstvi dosegli čim več. Prav tako

smo investicije naěrtovali celovito in jih po moznostĺ zdruŽevali ter s tem zmanjśali konČne stroŠke

posamezne investicĺje.

Zato upraviČeno menimo, da srno gospodarno in uČinkovito uresniČevall vse zastavljene cilje, saj smo

skrbno in tehtno teĺ celovito pristopaTi k naroČanju vseh naŠih storitev in naľoČil'

ocena delovanja sistema notraniega finančnega nadzora

Funkcije evĺdentiranja , izvajanja in odobritev finančnega poslovanja so loČene 
. 
obČina Vodice sistem

notranjega finančnega naaźorá izvaja tako da postopké evidentiraňja, izvaian1a in odobritev finanČnega

poslovanja izv aja1o različni zaposleni.
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Poleg navedenega ima občina Vodice tudi sklenieno pogodbo za izvedbo letne notranje revizije' kĺjo za
občĺno Vodice izvaja ZoS. Skladno z letnim delovnim naČrtom ZoS, se notranja reviżiia izvede tuäi za
notranje kontrole finančnega poslovanja.

N.ad" poslovanjem občine paizvaja reden nadzor tudi Nadzomi odbor občine Vodice. Podana prĺporočila
obeh organov občina Vodice upošteva pri svojem nadaĺjnjem delu in tako tudi izboljśujä svoje
poslovanje.

Pomemben del ocene delovanja sĺstema notranjega finančnega nadzora je tudĺ lzlava o oceni notranjega
nadzoľa javnih financ, kĺ je prípravljena v skladu z Metodologijo in je sestavni del Poroóila o doseŹeňn
ciljih in rezultatĺh

ocgna učinkov poslovanja na druga podroěja

Učinki poslołanja obtine se kaŽejo na vseh podroČjih v lokalnem okolju (druŠfua, kultura, sociaĺa, Šport,
civiĺna zaŚěita, izobraŻevanje - oŚ in vrtec, gasiĺstvo'.'). S svojim_došedanjim delom smo na vseh
po!1očj!h izboljšali pogoje bivanja, soŹitja, sodelovanja in komunikacije med o6čanĺ, druśtvi in zavodi v
našiobčini. odlično pa smo sodelovalĺtudi s sosednjińi ĺn ostalimĺslovenskimiobČinami'
Tudi komunalna opremljenost določenĺh deĺov obÖine prispeva k dvigu kakovostĺ bivanja naŠih občanov.
V zadnjih ĺetĺh delovanja obČĺne se je največ sredstev vlagalo v izboljŠanje vodooskrbe, rekonstrukcĺje
cest, kanaĺizacijske infrastrukture in projektov za energetskeizboljŠave óbjeidov, ipd.

S proračunskimi sredstvi smo upravljali skrbno, uěinkovito in gospodarno ter omogočílł aktĺvno delovanje
ĺn izvajanje na|og na vseh področjih proratunske porabe.
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Kadrovska analiza glede na spreieti kadrovski naěrt oběine Vodice za leto 20ĺ8

Za uresničevanje ciljev, ki so zastavljeni, za učinkovito in gospodarno ravnanje s proraČunskimi sredstvi

skrbijo vsi zaposlenĺ nr'ooeńsm upraůĺ, riieorgänĹirňá v-srlaou s Pravilnikôm o sistemizaciji delovnih

mesĺv obtinski upravi obČine Vodice'

V občĺnski upravi so bili v letu 2018 zaposleni na naslednjih delovnĺh mestih (vir: Kadrovski načrt oV

2017-2018):

Realizađja na dan
31.12.2018

Dovoljeno števĺlo
ZAPOSLITEV

(predvideno število zasedenĺh
deĺovnĺh mest na dan

31j22018)

SISTEMIZIRANA
ZAPOSLITEV

NAZIV DELOVNEGA
MESTAZAP. ŠT

UPRAVNI DELAVCI
I11Direktor oběinske upÍäve,l

000Podsekretarz
455svetovalec3
222Svetovalec4
333Referent5
101111Skupai

Realizac'lja na dan
31.12.2018

Dovoljeno število
ZAPOSLITEV

(pĺedvĺdeno število zasedenih
delovnih mest na dan

31]122018)

SISTEMIZIRANA
ZAPOSLITEV

NAŻ|V DELoVNEGA
MESTAzAP. ŚT

DELAvcl zA DoLoČEil čAs
111Pľojektno deło1
11IKabinet żupana2
00IPripravniką
223Skupaj

121314Vsi skupai

lzobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih ocenjujemo kot zelo ugodno. Vsi zaposleni so imeli s

sistemizacijo zantevaňä'štopniJ łzooraine in predpisane delovne izkuŠnje'

Poleg ĺedno zaposlenih delavcev smo zapo-sl^"ľtĽj:ľi-:,::1?nte pľeko študentskega seĺvĺsa' ki so

sooéŤovali pri izv'edoi počitniških kratkočasnic in občinskin pnreoEev'
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Zaključni račun pĺoračuna občine Vodĺce za lđo 2018

Bilanca stanja občine Vodice za leto 2018
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lrne uoorabnika
oBlrilA voDlcE
Sedeż uoorabnika:
Kopitarjév trg 1, 1217 Vodice

Bilanca stanja
na dan 31-12.20',8

Agenciia RS ea javnopľavne evidence in storitve

Śifra proračunskega uporabnika
76384

Podskupina proraě. uporabnika :

2.1.

Matična številka:
5874637000

v EUR (bĺez centov)

Znesek

579

552.2Ża

31 ,027 32.17 4

0

505.984

11 DOBR
DRUG

OIMETJE PRIBANKAH IN
IH FINANINIH USTANOVAH

12

13

14

KRATKoRoÖNE TERJATVE Do
KUPCEV
DANl PREDUJMI lN VARŚÖlNE

015

016

0'17

c

0
KRATKOROINE TERJATVE DO
ÚpoReeHlxov ENoTNEGA
KONTNEGA NACRTA

KRATKOR oČNE FlNANČNe ľ{RLoŽsr 018

KRATKoRoČNE TERJATVE lZ
FINANCIRANJA

DRUGE KRATKoRoČNE TE

022

0 0

0019

uŻU

^ĄĄ

16

1AB

I

!'-'-l
464',

414.975
in

0'-'-:
n

17

18

125 851

1 027 .389
-'.-t

40i
I ----

o- |-- -
0i

I

'1 S

JU

Predhodno letoTekoče leto

Oznaka
za

AOP

NAZIV SKUPINE KONTOVtleľrevsxuplnłe
KONTOV

54321
?1-543.1t500'l 24.117.61ô

21-44321 .484002

A) DoLGoRoČľR sREoswn lr't

śŔeosnrł V UPRAVLJANJU

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
ijöĹGcjŔoČŃE AKTIVN E ĆRsovltlE
RAZMEJITVE

00

19.55220.194003POPRAVEK VREDNOSTI
HĚopReoľueTENlH sREDSTEV01

22.086.39325.293.835004NEPREMlČNlNE02
4.860-3445.354.794005POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMlČNlN
03

168.545177.145006OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

04

130.544007POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
bŘÚclH ópReoľvleĺeNlH osNoVNlH
SREDSTEV

05
117.099

20.86520.865008DOLGOROCNE F|NANČNE NALoŽBE06
00009DoLGoRoČNo DANA PosoJlLA lN

DEPOZITI
07

00010DoLGoRoČNE TERJATVE lz
POSLOVANJA

08

4.242.81Ą4.109.819011TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

'l.059.5702-2Ą4.096Rl KRATKoRoĆNA SREDsryA;
ŘÁżÉľ zALoG lN AKTIVNE cAsoVNE
RAZMEJITVE

10

09

151

443.786

o'12

013

014

Pripravljeno 2&.a2.2Ű1? 12:5}

NEPLACANl oĐHoDKl

RJAĽĹ

a2]_ 
:

a24 i
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Yĺ

[ĘĄTĺ9.ś9c. ll E o BVEZN osTl Do

sKLAD NAMENSKEGA PREMoŽENJA
V JAVNIH SKLADIH

Bilanca stanja
na dan 31j2.2018

Agencija RS za iavnopravne evidence in storitve

v EUR centov)

127.905 242.697

42,473
n

037

90

92

940

0

0049

0

0

9410

oá1l

sKLAD pREĺtĺoŻeľlR V DRUGĺH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050

0sKLAD pReľĺoŽeNln V DRUGlH
PRAVNlH osEBAH JAVNEGA PRĄVA
KI JE V NJIHOVI LASTI ZA FINANCNE
rvRLoŹae

ZnesekNAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka
za

AOP
Tekoče leto Predhodno leto

Člerurev sKUPINE
KONTOV

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

s2 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

0026

33 ľĺeooxorucRNA PRolzVoDN JA lN
STORITVE

o27

0

0

34 PROIZVODI 028 0 0

029 0 035

36

oBRAČUN NABAVE BLAGA

ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 03.1 0 0

I. AKNVA SKUPAJ o32 26.381.712 22.602-ďI5

99 AKTIVN| KoNTl lzVEN auuČĺ'lE
EVIDENCE

033 1,464.149 1.006.521

D) KRATKoRoČHe osvEzt{osTl tN
PASIVITJE CASOVNE RAZMEJITVE

034 1.697.E69 627.967

20 rcRRrxonoČNE oBVEzNosTl zA
PREJETE PREDUJME lĺĺ vnnŠüNe

035 13-727 1ô.817

?1 036xRłĺrcoRoČNE oBvEzNosT| Do
ZAPOSLENIH

31.191 29.018

23 DRUGE xRłĺxoRotrue
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

036 14.097 12.299

24 xRnĺxoRoČNE oBVEzNosTl Do
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KoNTNEGA tĺRtRľe

039 2't5.857 159,856

25 rReĺxoRoČNE oBVEzNosTl Do
FINANCERJEV

040 0 0

rnRrxoRocNE oBVEzNosTl lz
FlNANclRANJĄ

041 1.235 ô4

l.lEpl-Rcłltll PRlH oDKl 042 693.857 167.216

26

28

29 PAslVNE ČnsovNe RAzMEJITVE 0043 0

E) lásTNlVlRl lN ootconoČľe
OBVEZNOSTI

w 24.663.843 21.974"708

045 22.947.798 21.399.387sploŠĺltsKLAD
REZERVNI SKLAD 046 37.473

ooloonoČruE PASIVNE Čłsovrue
RAZMEJITVE
ool_ooRoČruE REZERVAclJE

047

048

0

o

Pnpĺavlienol 28.02.2019 i2.53
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Oseba, odgovoma
za sestavitev bilance

BARBARA KOV

íĺ ű{' ĺł

Agencła Rs za javnopravne evidence in storitve

v EUR {brez

ođgovomaoseba

ŠuŠľnn

Bilanca
na dan 31

stanja
.12.2A18

l(ľaj in datum oddaje

VODICE

ätesek

Pľedhodno letoTekoče leto

Oznaka
2Ä

AOP
NAZIV SKUPINE KONTOVll-eľĺrev sKt PINE

KONTOV

00052PRESEŻEK PRlHoDKoV NAD
oĐHoDKl

94'.'2

0053 0PRESEŽEKoDHoDKoV NAD
PRIHODKI

9413

537.S481.713.572Os.tDoLGoRoČNE F|NANCNE
OBVEZNOSTI

95

00055DRUGE DoLGoRoĆNE oBVEzNosTl97 0056 0
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
šŘEośĺvn lN oPREDMETENA
osNovNA sREĐswA

980

00057OBVEZNOSTI ZA POLGOROINE
FINANCNE NALOZBE

981

00058PREsEŽEKPRlHoDKov NAĐ
oĐHoDKl

985
00059PRESEżEK oDHoĐKoV NAD

PRIHODKI
986

22'602.ô7526-361.712060I. PASVA SKUPA.'
1.0Đ6.521061 1.464,149PASIVNI KONTI IZVENBILAN ČľE

EVIDENCE
99
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€
Zak|juění ĺačun pľoľačuna občine Vođice za leto 2018

Poiasnila k obrazcu - Bilanca stania

A. Dolgoľočna srsdstva in sredstva ľ uprav$anju. '. .' ' ''...... '.. . ' ' 24.1'l?.615,80 EUR

00 Neopredmetena sfedstva in dolgoľoěne aktivne ěasovne ľazmejitve..' ''..'..'2í.483,72 EUR
Na kontih skupĺne 00 se izkazujejo dolgoročno odloŽenĺ stroŠki ľazvijanja, naloŽbe v prĺdobljene pravice do
industľĺjske lastnine, dĺuga neopredmetena sredstva, terjafue za pľedujme iz naslova vlaganj V
neopredmetena sredstva in neopľedmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoľočne aktivne
Časovne razmejitve. Drugi uporabniki enotnega kontnega naČrta, ob knjiŽenju vrednosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev, za izkazani znesek povečajo ustĺezno obveznost do viĺov sredstev v okvĺru razreda g.

občina Vodice v Bilancĺ stanja na dan 31 . 1?,. 2018 izkazuje (kumulativne) naloŽbe v neopredmetena
sredstva ĺn dolgoroČne aktivne časovne ĺazmejitve na kontih skupine 00'

Ę_o-t'!o-
00

Saldo zneski v EUR

003
0031
0032

01 Popľavek vrednosti neopredmetenih sľedstev'".'......."'.. ..........20'í93,57 EUR
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. Zmanjševanje vrednosti
dolgerocno odłożenih stroškov se izkazuje na temeijnern ĺĺontu' odprtem v okviru skupine 00 in ne preko
popĺavka vĺednosti' Đĺugi uporabniki enotnega kontnega naČrta, ob knjiżenju popravka vľednosti na kontĺh
te skupiĺe' za izkazani znesek zmanjŠajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda g,
obČĺna Vodĺce v Bjlanci stanja na dan 31' 12.2018 izkazuje popľavek vrednosti v skupni viŠini 20'193,57
EUR.

02 NepremičninE. '''25.293.835,2{ EUR
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za

!'1ľľ1"":i.:"ľľ''Ľ:ľ:i =L3i!lx'=-.:Iľľ,.?"'!iľ':':T:::',ľ.:j^t':i-"1::1^:1ľ :::'::ol"*1.o:,l:,"-,ľ'1:
zgĺadbah se ločeno izkazujeta nabavna vľednost !n pĺevrednotenjä zaradi okrepĺive. Drugi ugôrabnikĺ
enotnega kontnega naČrta ob knjiŽenju na kontih te skupine za znesek sprernembe nabavne vrednosti
povečajo oziroma zmanjšajo ustľezno obveznost do virov sredstev v okviĺu razreda g'

ObČina Vodice v Bĺlanci stanja na dan 31. 12 2018 izkazuje nabavno vľednost nepremičnin v skupnivišini
25.293.835'21 EUR od tega oľedsta'ĺljajo:

Konto Naziv konto Salđo zneskiso v EUR
NEPREMICNINE 25.293.87't

020 1.304.791,54
ZGRADBE 17.028.535,15

023 NEPREMICNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI 6.960.508,52

03 Popravek vrednosti nepremičnin .""5"354"793,70 EUR
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb Loieno se izkazuje popravek vľednosti zgľadb
trajno izven uporabe' ZmanjŠevanje vrednosti zemljišČ se łzkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviľu
skupine 02 in ne preko popravKa vrednos$' Dlugł upoĺabnikĺ enotnega kontnega naČrta ob knjiŽenju na
kontih te skupine za znesek spľemembe vrednosti popľavka zmanjśajo oziroma povečajo ustrezno
obveznost do virgv sredstev v okviľu razreda g

04 opreĺna ĺn druga opĺedmetena osnoYna sľedstva, 177.144,59 EUR
Na k*niih skupine 04 se lzkazr-ljejŮ vrednosti opi'eme, cľcbnega inrĺentar]a z dobo koľistnosti daljŠo oĺ1 leta
dnl' bioloŠkjh Sĺedstev' cĺrugih opredmetenlh osnĺ:vnih sredste,ĺ, terjatev za dane predu1me za opremo in
dľuga opredlneiena osnor1ne sľedsitĺa, oprędi''!']etenlh 'csnĺ:vnth sĺeđstev v gľadn1i ali izdelaiĺi ter ĺ:preme ĺn
drugih opre'Jmelenlh cgngiinih sĺtrJstelĺ tĺajĺre zui':a1 lpoĺ'ab€ LłĆeno se izkazu1eia nabavna VleÜnosl ln
prevľeť]n*tenp zaradl oĺ<ĺepltlle Di=ugi Llpoĺ"aĺ:niki en,:tnega konłrega naĆŕ:a oi: kn|iŹen1l'ĺ na kontĺh te
sĺ<upine za znesak epreĺłemi: nabarĺne 'iľe(]nos!ĺ 0t_]'leĆaia; ,}Z|ĺŤi_na zrnan1śało l'i5l';ezno łb.ĺezĺiosi Ął vlľąv
sĺ_*dstev v lkl;irl-ĺ ľzz.reda 3

a2

o21

1

Naziv konto
NEoPRĚt'řeŤÉľĺiĺ oor_conočľł śREi'šwA 21.Ę3,72
DoLGoRocNE PREniloŽENJsKE 21.4í',3.72

19.403,57
PATENTI Lrc

PROGRAMI
ZNAMKE 12

:3i;3a: 1Ę6 'lł'] ł]ü



05 popravek vrednostl opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ...{30.544'09 EUR

Na kontih skupine os sá lrazujejo poprävki vrednosti opreme, drobnega inventaľja z' dobo koristnosti daljšo

od leta dni, bioloŠkih sredstev, drugih opredmetenih osnovnłh sredsteł ter opreme in drugih opredmetenih

osnovnĺh siedstev tra1ňo iůną upoäbe.'Drugiuporabnikienotnega kontnega naěrta ob knjiŽenju v dobro na

kontih te skupĺne zä .ne=et 
'spremembJ vrednosti popravká zmanjšajo ozĺroma povečajo ustrezno

obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.

oběina Vodice v gilanci stanja na dan g1. 12.2018 izkazuje popravek vrednosti opreme in drugih

opredmetenih osnovnih sredstev v skupnem znesku 130.544,09 EUR.

06 Dolgoľoine finaněne naložbe. ""20'865'00 EUR

Ňá xořĺ6 skupine ođ se izxazujejo naloŽbe v delnice in druge dolgoroČne finaněne naloŽbe, naloŽbe v

plemenite kovine, drage kamne, umetniŠka dela in podobno leľ ńaloŽbé v namensko premożenje tistih javnĺh

skladov in drugih pravnĺh oseb javnega prava, ki ińajo v skladu z doloČbami zakonov, ki urejajo pođročje.in

delovanje teh oseb, t" il"*ó'&je v'sväji bsi.l' oelnĺce in druge dolgoroČne finančne naloŽbe se razčlenijo

na tiste v drŽavi in tiste v tujini. śnadno_s Pravilnikom o razcĚnjevan1u !1 me!9nju.prihodkov in odhodkov

pravnih oseb javneg" páuäiÜi"ánilist Rs' Št. 134/03, 34lo4,13/b5, 114ĺ06-zUE, ',t38106, 12al07,112ĺ09,

!gĺĺo, 97t,lz,ioolĺl, isl'lĺ ĺ'n 82t18}, osebe javnega prava popravkov vrednosti naloŽb ne opravljajo'

obcina Vodice v Bilancistanja na dan 31.12.2018 izkazuje dolgoročne finaněne:

€
Zaključni ľaěun proračuna občine Vodĺce za leto 2018

obtina Vodĺce v Bilanci stanja na dan 31. 12.2018 skupaj izkazuje nabavne vrednosti opreme in drugih

opredmetenih osnovnih sredstev. Od tega predstavljajo:

V DEL V JAVNA PODJETJA (JP Komunala Vodice, 20.865,00

d.o.o.

07 Dolgoroěno dana posoiila in dePoziti .0,00 EUR

občina Vodice ne izkazuje dolgoroěno danih posojil ĺn depozitov

08 Dolgoročne terjatve iz Poslovania. .........0,00 EUR
občina Vodice ne izkazuje dolgoroěnih teľjatev iz poslovanja.

09 Teriatve za sredstva dana v upravlianie 4'109'818'64 EUR

Na kontih skupine 09 se ĺzkazujejó terjátvé za sredstva, kijih je uporabnik enotnega kontnega natrta dal v

u|ravtjanje. Tärjatve za sredstvä,_ daná v upravljanje uporaĹ.nikom enotnega kontnega naěrta, za katere se

šä'iáulj"'prumozenjska bilanca drŽave oziroma ôoeine,'se izkazujejo ločeno' Sredstva dana v upravljanje se

ob prenosu sredstev v u|iavI1an;e knjiŽijo na ustrezen konto śkupĺne 09 in se jzkazujejo kot terjatev 
.V

vrednosti, enaki Čisti vrednosti'sréosteu, óanih v upravljanje. ob knjiŽenju na kontih te skupine se poveč-uje

oziroma zmanjšuje.prosni_ixl"d. Terjatve za śreostvá, dana v upravljanje se poveěujejo za plaČila

ńue"tĺ"i1'tin oánóoxou prejemnikom sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnjh sredstev, nabavo opreme

ali drugih opredmeteniň osnovnĺh sredstev in ńeopreomeienih-sredsÍev' za investicijsko vzdżevanje in

obnove s katerimi prejemnik teh sredstev poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Terjatve za

sredstva' dana v upiäíriáni" .e usklajujejo z obveznostjo za sredstva, prejeta v upravljanje, izkazano v

poslovnih knjigah upr"uli"uó", xĺ se nanásä na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

ił oolgoroenä ĺinanene naloŽbe V premoŽenjski bilanci obČine se na tem kontu izkazane terjatve za

sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, agencijam in skladu poboiajo z obveznostmi za sredstua'

pĘeta v upravljanje, rilĺn'v ävojih bilancah izkaźujejó. xer se pri sestavitvi premoženjske bilance_občine

sešteva.jo premoŽenjsk" bilance proračuna in proraČuäskih uporabnikov, se na ta naČin realno prikaŽe vrsta

sredstev, s katerimi ôoeina razpoiaga, ne glede na to, kdo z njimi upravlja.

Saldo zneski so v EURKonto Naziv konto
177.1U,59ADSTvNOVNA SREosDRUGAIN Po REDĺtllETENAPREo MA04
175.434,78040 OPREMA

1.709'8í04í DROBNIINVENTAR

zneski so
v EURNaziv kontonto

NE06
20.865,00062 DRUGE DOLGO DEKA

0620
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€
Zakliučnĺ ĺaČun pľoraÔUna občĺne Vodice za leto 2018

občĺna Vodĺce v Bilanci stanja_na dan 31 . 12.2018 izkazuje terjatve za sredstva, dana v upravljanje javnim
zavodom (oŚ vodice ĺn Vrtec Škratka Svita Vodice), Mestnl knjiźnici Ljubljana in podjetju pótrol ó.o. ob tega
predstavljajo:

Saldo zneski
so v EUR

Konto

09 4.í09.818'64

4.060.í76'5609í

0910

TERJATVE ZA SREDSTVA
UPORABNIKOIT

V UPRAVLJANJE POSREDNIM

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM
UPORABNIKOM 83.020,19

091 1
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE POSREDNIM
UPORABNIKOM 3.977."t56,37

093 49.642,08
0931

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE DRUGIM
TERJATVE ZA SREDST\1A DANA V UPRAVLJANJE PETROL D.D 49.642,08

Naziv konto

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

B. Kratkoroěna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve.. ........2.244.í32,/t4 EuR

í0 Denama sľedstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice .....'579,28 EUR
Na kontih skupine 10 se ĺzkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti Öeki, druge takoj unovčljive
vrednotnice ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazuiejo ločeno.

obiina Vodice v letu 2018 je imela gotovinsko poslovanje za namen plačila upravnih taks; stanje denamih
sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnic je na dan 31. 12' 2018 579,28 EUR.

{ĺ Bobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah. 552.220,03 EuR
Na kontih skupine 11 se ĺzkazujejo dobroimetja (nąotovinski denar) na računĺh v bankah in drugih
organĺzacĺjah, dogovoriena samodejna zadolżitev pri bankah' izločena denarna sredstva ín

finanČnih
akreditivi,

devizni, depozitni raČuni, devizníakređitivi, depozĺtnĺ računiteľ druga denarna sľedstva za posebne naÍnene.
Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domaČi in tuji valuti'
ijluýi u1lvl-ol'liii vrĺwiłl,ĺga k-,'i''.;ga rlačria aa al,ęsirg plujcrlliĺ.uv 1llizlrujv pliiluüitc uziĺuĺĺta udulliju ĺ.ilug
konto, ki ustľeza vrsti pĘemka, za zneske izdatkov pa se izkaŽejo odhodkioziroma se obremenidrug kontą
ki ustľeza vrsti izdatka.

obČina Vodice na dan 31. 12.2018 izkazuje sledeče stanje na ľačunih

Naziv konto Saldo zneskiso v EUR
Znesek

debet
DENARNA SREDSTVA NA IH
DENARNA SREDSTVA NA NIH 44l..86? 11

NA POSEBNIH UNIH ZA EBNE {07"352,89
NAMENE

Kratkoľoěne terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov
pľoraěuna države in oběine, kratkoroěne finaněne naložbe, kratkoľoěne terjatve iz financiranja, druge
kratkoročne teľjatve, neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve

občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31 ' 12.2a18 izkazuje sledeča stanja terjatev:

ĺ2 Kratkoľočne terjatve do kupcev
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne teľjatve do kupcev iz prodaje dolgorocnih ali kratkoročnih
sredstev' V Ę skupini se izkazujejo tudi kľatkoročno dani blagovni kľediti. Ločeno se izkazujejo terjatve do
kupcev v drŽavi in v tujini.
Drugi uporabnikt enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali pĘemki iz
prodaje, odobrijo ustrezni konto skuptne 28.

KratkoroČne terjatve do kupcev se nanašajĺ: na lerjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore'
stanovanja in tekoce obratovatne stľośre, oglaśevan.le V toKalnem Ćasopisu Kopltar1ev glas, koslla za
starejŠe občane in na;eme dvoran

Konto

114

1',l
íi0 -"'

Znesek
kredit

0,00
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13 Dani preduimi in varščine 0'00 EUR

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujňi J"ńi za kratkoroČna sredstva, kratkoroěno dane varščine in

preplačila obveznosti. o*gi 
'p"i1'oniki 

enótneđä iontn"g".načrta zneske danih predujmov izkaŽejo tudi na

ustľeznem kontu v okviru pasivnih easovnir''iážmáilt"uř"rupinĺ 29, hkrati pa za znesek danega predujma

obremenijo ustrezni konti odhodkov'

í4 Kratkoľoěne teriawe do uporabnikov EKN"' """" 506'984'27 EUR

Na kontih skupine 14 se izkazujejo kratkoroů"äi"ĺáw" do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere

se sestavlja premoŽenjska bilanca dźave oziromä občine, ne glede na podlago nastanka terjatev' razen

teĺjatev ĺz naslova 
"r"Jlipi""éé 

plačanih d"lł"r, N"t6tih te. skipine se żagotávlja a.nalitĺčno evĺdentiranje

terjatev do kupcev, äiň ói"ouj*ou in'váršein, finanÖnih nátozo, terjätev iz financiranja in drugih

kratkorocnih terjatev, eéie reie nańaŠajo na uporabnike enotnega kontnega načrta'

KratkoroÖne teĺjatve do uporabnikov EKN se nanaŠajo na terjatve iz naslova vloŽenih zahtevkov na

Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev nepovratnih sredstev za investicijo Kanal C0'

í7 Druge kratkoročne teĺiatve .:":"":""'' 125'856'86 EUR

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkorojne ieńave do drŽavnih in drugih institucij ter ostale kratkoroČne

teĺjatve. Posebej 
"" 

i.r".ul".iď óopravti u'"oňoití J'ugih kratkoročnih teijatev. Drugi uporabniki enotnega

kontnega nacrta ." 
'Äá=rä'tą"i"u, 

xi ." b'j;;it*ř'kot prĺnoori ali drugi prejemkĺ odobriio ustrezni konto

skupině 28 oziroma drug ustrezen konto'

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve._ za. vstopni DDV' teľjatve do zavezancev za davěne

prihodke, terjatve oo'iáueá cev 7Ä n"o?uenä-biĺrroáte, tärjatve za näpačna nakazila ter terjatve za

I"Jáuenä prińodke - komunalni prispevek in globe MlR'

í8 Neplaěaniodhodki """""1'027'425'00 EUR

Na kontih skupine 18 se izkazujejo oo-ńoárc oziroma zneski povezaĺi s pridobitvijo.d9!9oľollj1_ii

kratkoročnih sredstev ňzirom' stoĺiiev, rĺ je ňiso oiii pneani ln' se izkazujejo kot obveznost' ob poravnavl

izkazane obveznosti se za znesek plačila iouáino"ti zmanjšajo tudi izkáźani neplačanĺ odhodki oziĺoma

iioáiŔi, ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4'

obČina Vodice v Bilanci stanja na dan u. łz'žo18 ĺzkazuje za 1.O27.425,00 EuR neplačanih odhodkov'

í9 Aktivne časovne razmejitve.' ""40'00 EuR

Na kontih skupĺne 19 se izkazujejo ur"onólnńä in o'use aktivne časovne razmejitve' Drugi upoĺabniki

enotnega kontnega *ena za zńeset u'"oná"ii vrednočric, katerih nabavna vrednost je Že vključena V

odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo-ňratróroeni vir sredsteí v okviru skupine 29' Za znesek vrednosti

porablienih vrednotnic se oblikouani uŕ .*äniJä. Ďrugĺ uporabniki enotnega kontnega načrta v Ę skupini

Ĺł*"jáió tudi predhodno nezaraČunane prihodke za pĘete predujme'

Znesek 40,oo EUR predstavlja proti vrn1ĺŽbó áuiaentiráim'lavnđfinančnim prihodkom prejetih na račun v

letu 2019 za leto 2018

G. Zaloge... ' 0'00 EUR

obČina Vodice v eiranói stánja na dan 31 . 12.2018 ne izkazuje nobenih zalog

D.Kratkoroěneobveznostiinpasivnečasovnerazmejitve........í.697.868,35EUR

obČina Vodice v Bilanci stanja na dan 31' 12. 2Q18 izkazuje sledeča stanja kratkoročnih obveznosti in

pasivnih casovnih razmejitev:

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine ĺ3'727'í3 EUR

Na kontih skupine 20 se izkazu1ejo vnaprąsnÉ Jl"eĺr" in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolŽnikov' V

tej skupini se izkazulejo tudi preplacila terjatev'

obcina Vodice v Bilanci stanja na dan 31._iź 2a18 izkazuje 13.727,13 EUR obveznostĺ za prejete predujme

in varŠčine

21 Kratkoroěne obveznostido zaposlenih 3í'í91'36 EUR

Na kontih skupĺne 21 se izkazujejo obvez.".ii J"'iáposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz

delovnega razmerja ter z njimi povezane pri;ŕ"Ĺ; ln äavte Če sä oo prejemka obračuna davČni odteglja1'

'" 
óou"žno.tizkaże tudi v primeru takojŠnjegaizplačlla
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obČina Vodice v Bilanci stanja na dan 31 '!2.2018 izkazuje obveznosti do zaposlenih v viŠinł 31'191,36
EUR. obveznosti predstavljajo obveznosii do Zaposlenĺh, ri db dne sestavitve Bilance stanja Še niso zapadle
(plače za mesec decembeĺ, kĺ se zakonsko izplačajo v januarju).

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 727.904,98 EUR
Ng ko-ntih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaraČunane obveznosti do dobaviieljev v drŽavi in v
tujini- V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, pĘeti doma alĺ v tujini. brugi uporabniki
enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obvezňostiobremenijo ustrezni konto skúpine 18"

občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31 ' 12.zaft izkazule727.go4,g83 EUR kratkoroěnih obveznosti do
dobaviteljev.

23 Dľuge kľatkoročne obveznostiiz poslovanja'...''.'..''..' í4.096,64 EUR
Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne
obveznostĺ za dajatve, kratkoroČne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih pĺacilńih instrumentov teľ
ostale kratkoľočne obveznosti. Drugi uporabniki enotneg} kontnega načrta za žneske izkazane obveznosti,
ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obĺemenijo usřezni kontó skupine 18.
obČina Vodice v Bilancĺ stanja na dan 31 . 12''2afi izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja za2'005'03 EUR obveznosti za plačilo ĺazlike med obračunanĺm in vstopnĺm DDV ter za 12.og1,61 EUR
obveznosti za davčne prihodke*.

* V skladu s pojasnilom MF predstavĺja dejansko stanje odprtih terjatev iz naslova davČnih prihodkov - konto
176, samo razlika med terjatvami naknjiŽenimi v podskupini kontov a 176-Teľjatve do zavezancev za davtneprihodke in obveznostmi naknjiŽenimi v podskupini kontov 236-obveznośtl oo zavezancev za davČne
!?j^atve Da tega prihaja zato, keľ DURS neidentificirana plačila knjiŽĺ kot preplačila v podskupinah kontov
236 in ne kot zmanjšanje terjatev'

24 Kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN .'..' 215'856,66 EuR
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoĺoČne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načĺta za
katere se sestavlja premoŽenjska bilanca drŽave oziroma občine ne glede na podlagďňasankiooveznosti'
razen obveznosti za obľačunane dajatve. Na kontih .te skupine se zagotavlja analĺticno evidentiranje

poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosłĺ iz fi nanciranja, ce se le te nanašajo na razmerja med
..9

uporabniki enotnega kontnąa načrta. Drugi uporabniki enotnega kontnega naČrta knjiŽijo zneske obveznostiv skladu z navodili za posamezno vrsto teh obveznostĺ. Dĺugi uporabniki enotnega kontnega načrtaizkazujejo v okviru te skupĺne tudi zneske obveznosti, ki se nanaŠajo na sredstva za delo posrednih
upoĺabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavĺjajo iz sredsteviarrnih finann Za znesek neplaČanih obveznostĺse izkaŽejo neplaČaniodhodki v okvĺľu te skupine 18'

2ô Kľatkoroěne obveznosti iz Íinancirana .. 1.234,49 EURNa kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti ĺz naslova obrestĺ in dľuge kratkorobne obveznosti ĺzÍinanciranja Drugi uporabniki enotnega kontnega naćrta za zneske obracu-nane obveznosti' kĺ se bodopĺiznali kot odhodki ali drugi izdatki obrementjo uśtrezni konto skupine 18.
občina Vodice v Bilanci stanja na dan 31 ' lz' zola ĺzkazuje 1.234,49 EUR kratkoročnih obveznosti iz
financiranja - obresti iz naslova najetih kreditov.

28 Neplačaniprihodki ..'...693.857,09 EUR
Na kontíh skupine 28 se izkazujejo prihodkí ozirgma zneski, povezani s prodajo dolgoroinih in kratkoľocnih
sredstev oziľoma storitev. ki Še niso bili plačani in se izkazu1ejo kot lqratĺ<oroena"terjatev. ob poravnavĺ
izkazane terjatve se za znesek plaČane terjatve zmanjŠajo tudi Ĺkazani neplaČani prihodkioziroma prejemk|
in odobri ustrezni konto razreda 7

29 Pasivne časovne ľazmejitve'. o,oo EURNa kCIntih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkorocno odloŽeni prihodki teľ drugepasivne časovne razmejitve' Dĺugi l_łporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupłni izkazujejo ,nesŘepĺacil za kratkoĺoČna sredstva' kj so blil Že priznani kot odhodki, vendar odhodek Še nĺ nastal. ób nastanku
odhodka se za znesek obračunane vrednosti poĺabe kľatkoročnih sredstev obremenĺ ustrezni konto pasĺvnih
Časovnlh razme1iterĺ' Drugl uporabniki enotnega kontnega naČrta na kontih te skupine li*azujeio vračunane
odhodke zaradi podaljŠanja proracunskega leta in pi'ehołno obraĆunane odhodke za dane preou1me

Ę" Lastni viri in dolgorocne obvezností'.'
CIbĆina Voĺj.ce v 3íĺani:i si'ania ĺra ĺlaĺ: 3 ]

!uvcl-l rriJrl

: : :a r i *xa;ĺle *i*J"ĺ" -';Íäi3ľ;ľŕjfŁ5Yľ.'iĺł]rlĺłlĺ':ĺ-lili
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90 Splošnisklad......... ::"".'""""' """22'907'798'06 EuR

SploŠni sklad izkazu.,;';;;;il'i;;i.lii''iiä" sredstev. V okviľu skupine 90 se loČeno izkazujejo: sklad za

neopredmetena sredstva in opredm"tena osnóuna sredstva, sklad ja finanČne nalożbe, sklad za unovčena

poroštva, sklad za terjahr; iä sľeosva oańá v upľavljanje, sklad za namensko premoŹenje, preneseno

javnim skladom in drugim pravnĺm osebam dn"đ?;ŕa, ĺ<i'ima1o premoŽenje v svoji lasti, sploŠni sklad za

posebne namene ter splošnĺsklad za drugo'

SploŠni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva poveěuje nabavna vrednost

neopredmetenln sreoštev in ópreornetenin' äsńävnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne

vrejnosti neopred metenih sredštev in opred meten ih osnovnih sredstev'

SploŠni sklad za finančne naloŽbe poveěujejo in zmanjŠujejo spremembe pridolgoročnih fĺnančnih naloŽbah'

Jäljóroeno danih poso;ilih in depoźitih terkľatkoroČnih finančnih naloŽbah'

SploŠni skĺad za unovčena poroštva poveěujejo oziroma. zmanjŠujejo spremembe knjigovodske vrednosti

ierjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroŠtva'

SploŠni sklad za terjatve za sredstva dana v upravĺjanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za

sredstva dana v uPravljanje.

SploŠni sklad za namensko premoŽenje, preneseno javnim.skladom ter drugim pravnim osebam javnega

prava, ki imajo preńozenjé v svoji_ n.ĺi'- po*ą''áo oziroma zmanjŠujejo spremembe namenskega

premoŽenja, pĺenesenega javnim skladom iń drugim irävnĺm osebam ;avńejapľava' ki imajo premoŽenje v

svojilasti.

Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkaĄejo virj sredstev proračunskih skladov' se

oblikuje z obremenitvijo ustreznega.konta " 
poJ'ŕi'pi"i 409 

'ob-plačilu 
obveznosti se bremeni ustrezen

konto skupine 90, s Éň' Já se e-videnčno zaiotavqájo podatki o porabi sredstev za posebne namene po

posameznih vrstah odhodkov.
SploŠnisk|ad za drugo ĺzkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejŠnjih odstavkih'

9í Rezeľvnisk!ad...'... 42'473'42 EUR

Na kontih skupine 91 se knjiŽi znesek oblikovanega rezervnega sklada oziĺoma rezervacij za kreditna

tveganja v javnih skladih ob óbremenitvi ustreznegďxonta v pod'skupini kontov 4o9' ob plači|u obveznosti

oziroma stroškov se bremeni ustrezen rá.i" 'r"p'ne 
91 

" ię*,da se evidenčno zagotavljajo.podatki o

porabi sredstev rezervnega sklada oziro*ä'r"'eŇäcli za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov

oziroma odhodkov.

96 Dolgoľočno pĘetikľediti......' 1'713'572'4í EUR

Na kontih skupine 96 se knjiŽi najemanje ĺńän;nin pósojĺl, bodisi dolgorocnih bodisi kratkoročnih' Dolgoročni

finančni dolgovi, so dolgoročna posojila' öňiŕ"ä ňj pooragi pošojilnih pogodb in izdanih dolgoroěnih

vrednostnih papirjev, kateri rokĺ zapadlosti ;plä;il" so áaljŠi óo'enela leta' Ďolgoročni finančni krediti se

izkazujejo z zneski iz usireznin listin o n1ihôvehr nastanku, Ŕl oorazujejo prejem denarnih sredstev (kreditna

pogodba).

obcina Vodice je v |etu 2014 najeladotgoroČni kredit za 15 let V viŠini 295.259,50 EUR pri banki Spaĺkasse

za izvedbo investic1J Ěneigetsxá 
"un""ii" 

ó"novne šole Vodice in 9a odplačuje skladno s pogodbo

oběinaVodicejevletu Żo1?pribanki SlDd.d.za20 letnajeladolgoroěni kľelitvviŠini 768'183,00EURza

izvedbo investicije v*"" śrrałra Svita - olö'äo't""_cy!'rľ-'rJv"äoo"tLa;. Prvo tranšo v viŠini 300'000'00

ruŔi" óoeina erpatá v letu 2017, drugo traňŠo v višini 468 183,00 EUR pa v letu 2018'

občina Vodice je v letu 2018 pri banki SlD d.d' za 20 let najela dolgoroČnikredit v.viš,ini 744'455,00 EUR za

investĺcijo >Nadgradnja sistema oavajaĺía_ĺ<i.nu*ln" odpadne řooe v obČinah Medvode in Vodice ter

izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL<'

občina Vodice na dan 31. 12.2018 iz(azuie za 1.713 572,41 EUR dolgorocnega dolga'
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lryen bilančna svidenca
oběina Vodice v Bilanci stanja na dan 31. 12.20í8 izkazuje v izven bilančnih evidencah zneske prejetih
gaľancij in menic.

Naziv konto Znesek debet Znesek kredit v EUR
NA ,l.464.{49,04

1 ,04
1.248t32,U

241.130,44

í4.885'96

Konto
99 1.464.119,04
990 AKTlvNl KoNTt B/ENBILANČNE EVIDENCE í.464.í49'04 0,00
9901 1.208.132,64 0,00
9902

PREJETE GARANCIJE
PREJETE MENICE 241_'t30,44

9905 PREJETA DENARNA
GARANCIJE

NAMESTO
0,00

0,0014.885,96

0,00999

9991
EVIDENCE

0,00
9992 PREJETE MENTCE 0,00
9995 PREJETA DENARNA SREDSWA NAMESTO

GARANCIJE
0,00
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PoRočlLo o UPRAVLJANJU DENARN|H sREDsTEv slsTEaíA

ENoTNEGA ZAKLADNĚKEGA nncuľe oBclNE voDlcE
zA LETo 2oí8
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lme uporabnika
UPRÄVLJALEC EzR oBČtNE VoDĺcE

SedeŽ uporabnika:
KOPITARJEVTRG 1, 1217 VODICE

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

Agencija RS za javnopravne eüdence in storitve

Šifra proraÖunskega uporabnika:
03387

Podskupina proraě' uporabnika:

Matĺčna številka
5874637001

v EUR (brez

!
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

41

0001 0A) DoLGoRocľł sReoswR lru
SREDSWA V UPRAVLJANJU

0 0oo200 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROCNE AKTIVNE CRSOVNE
RAZMEJITVE

003 U 00'1 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

0004 0NEPREMlČNlNE02
0005 0POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMICNIN
03

0 000604 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

0008 0DoLGoRocNE FlNANČNE NALoŽBE06
0 000907 DOLGOROCNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI

0'10DoLGoRoČNE TERJATVE lz
POSLOVANJA

08

0011 nTERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

no

753.680012 858.391B) KRATKOROCNA SREDSWA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE
RAZMEJITVE

n U013SRE
oVČ

DENARNA
TAKOJ UN

DSTVA V BLAGAJNI IN
LJIVE VREDNOSTNICE

10

753.680014 858.391PRIBANKAH IN
Čľĺtľt usĺRlĺovRH

DOBROIMETJE
DRUGIH FINAN

11

0 0015KRATKOROCN E TERJATVE DO
KUPCEV

lz

016 0 0DANl PREDUJMl lN VARŠclNEIJ

U017 0KRATKOROCNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV"ENOTNEGA
KONTNEGA NACRTA

14

0018 0KRATKoRoČNE FlNANCNE NALoŽBEtc
U 0019KRATKoRoČNE TERJATVE lZ

FINANCIRANJA
'16

002a 0DRUGE KRATKOROCNE TERJATVE17
0421 0NEPLAČANĺ oDHoDKl18

0a')') 0AKTIVN E cRsolĺt'l E RAZĺM E J|TVE
0o23 0c) zALoGE

024 0 0oBRAČUN NABAVE fulATER|ALAJU
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Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

Agencija RS za javnopravne evidence in stoĺitve

v EUR (brez ce

Aresek

Tď@če Ho
00025ZALOGE MATERIALA31
00026ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

rrrĺsłLAŽe
32

00027N EDoKoNČANA PRo|ZVoDNJA l N
STORIryE

33

00028PRolzvoĐl34
029 UoBRAČUN NABAVE BLAGA35

0030 0ZALOGE BLAGA50
0031 0DRUGE ZALOGE37

753.680o32 858.391I. AKTIVA SKUPAJ
0033 0AKTIVNI KONTI IZVENBILANTNE

EVIDENCE
99

753.680858.391034D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN
PÄSVN E ČRsovľe RAZMEJ|TVE

00035KRATKoRoČN E oBVEzN osTJ ZA
i;ii'ejerg ĚŔeou.lnĺe ln vnnŠclrur20

0036rRRĺrcoRocNE oBVEzNosTl Do
ZAPOSLENIH

21

00037KRATKOROTNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

22

00038DRUGE rRRĺroRoČľe
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

23

753.680039 858.391xRRĺrcoRocNE oBVEzNosTl Do
UPoRABNIKOV FNOTNEGA
KONTNEGA NACRTA

24

00040KRATKoRoČNE oBVEzNosTl Do
FINANCERJEV

25

0004'lKRATKOROCNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

26

0042 0ľĺeplRČRrĺl PRlHoDKl28
0043 UPASIVNE CRSOVruC RAZMEJITVE29
00M4E) LÁsTNl VlRl lN ool-ooRoČľe

OBVEZNOSTI
n0045sploŠrutsKLAD90
0046 0REZERVNI SKLAD91
0no47ool-coRocNE PASIVNE Čnsovrur

RAZMEJITVE
92

00048OOI-COROCNE REZERVACIJ EOQ

n049SKLAD NAMENSKEGR pR=ĺvloŽENLR
V JAVNIH SKLADIH

940

00050sKLAD pReĺĺoŹrľuA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA'
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN

OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

9410

051 0SKLAD pRrĺvloŹErĺlA V DRUGlH
PRAVN|H oSEBAH JAVNEGA PRĄVA'
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANCNE
ľ!RLoŽsr

941 1

Pripravĺjeno: 27.02-2019 19'.00
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Kraj in datum oddaje

voDlcE, 27.02.2019

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

MATJAŻ GoRČAN

Agencija RS za javnopravne evĺdence in storitve

v EUR

Odgovorna oseba

Aco FRANc ŠuŠĺłn

9412 PRESEŽEK PRlHoDKoV NAD
ODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK oDHoDKoV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DoLGoRoČNE FlNANÖNE
OBVEZNOSTI

054 0 o

97 DRUGE DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 oBVEzNosTl zA DoLGoRoČNE
F|NANČNE NALoŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRlHoDKoV NAD
oDHoĐKl

058 0 0

s86 PRESEŽEK oDHoDKoV NAD
PRIHODKI

059 0

I. PASIVA SKUPAJ 060 858.391 753.680
99 PAslVNl KoNTl lzVENBILANČNE

EVIDENCE
061 0 0

Pľipravijeno. 27 '02.2019 190a fulD5' 1 88831 097048B2A9DD38F 0E45E7 1 4Ą29 Stran 4 od 24



€
Zaključni ĺaěun proračuna občine Vodice za leto 2018

PoRocILooUPRAVLJANJUDENARNIHSREDSTEVSISTEMA
ENoTNEGA ZAKLADN|ŠKEGA RAčUNA oBČlNE VoDlcE

zA LETo 20í8

{. Uvod in razkritie raěunovodskih pravil

ĺ.í. Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega raěuna občine (v nadaljnjem besedi|u:

EZR9) izvrŠuje upravljavec EzRo axo, áá ńál"ia prosta denařna sĺedstva sistema EZRo v obliki noönih

depozitov.

EzRo je poseben transakcijski raöun.občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evĺdentira

denarni tok pĺoračunskih upoľabnikov (v n"o"rinl"in beseditu:.PU), vkljiicenĺh v sistem EzRo' V sistem

EZRS so vključeni vsi PU občinskąa pro'áe,inä. lnformacijski tók pđeka preko podračunov' odprtih v

Upravi RS za javna plačila (v nadaljniem besedilu: UJP)' Za namene upravljanja denarnih sredstev

sistema EzRo je v UJP odprt zakladniŠki;;;;éún ooeine (v. nadaljnjeň oeseaĺu:.ZP)- Na podlagi

zakona, ki uĘa plačińe stäritve ĺn sisterri-e, 
_imajo 

podĺačuni PU śtáus transakc'ljskih računov pľi

poslovnih bankah.

1.2. Razkritiaraěunovodskih pravil

Na podlagi Pĺavilnika o vodenju račuĺovodskih evidenc upravljanja denamih sľedstev sĺstema enotnega

zakladniŠkega racuna (Uradni list RS st.-izoĺoz, 1o4lo9i so źa up.auljavca EZRO (PU 03387) za leto

20 1 8 izdelaňi samostojni računovodski izkazi'

V poslovnih knjigah EzRo so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazanĺ:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj' pĘete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo

proračunu pripadajočega dela preseŽka,

b) v tokovih pa se ne izkażejo:

- nalaganja prostih denamih sredstev EzRo izven sistema EZRQ v obliki nočnih depozitov na

poslovne banke in
- navidezne noČne vloge' to so le navidezni tokovi, kĺ nadomeščajo nočne prenose stani podraěunov

PU EzR, ki bi se sicer izvajali pret<o-piaoin"já p..*9ta., in torej ń,redstavuájo navidezno zdruŽevanje

denarnih sreosteu podraeuhov PU EŹŘ 

' 
pô-slovnin knjigah upŕavqavca EZR (v nadaljnjem besedilu:

stanja podraěunov PU EzRo)'

2. obrazloŽitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EzRo

2.1. obraztoŽitev dobroimetia EzRo pri bankah in drugih finaněnih ustanovah

Dobroimetje EZRo pri bankah in drugih Íinančnih ustanovah je sestavljeno iz deĺlarja na racunu EZRo in

nočnih depozitov. D'ooroimege pri uanlĺaň in ĺ'út1ľ, finanůnih ustanovah ZP'iana dan 3{' 12'2018

znaŠa o,oo EuR. 
-struxturo 

ooĹroimetja ÉzŔo při bankarr in drugĺh finaněnih ustanovah pľedstavlja

Tabela '1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EzRo pri bankah in drugih fĺnančnih ustanovah na dan 31'12' 2018 (v

EUR)
StafinančnihindDobroi 858.391 00

0r na računu EzRo
Nočni

858 391
Sku

Stran '177 od 189
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Zaključni Íačun proĺaČuna občine Vodice za leto 2018

2.2. ObrazloŽitev stania denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva
zakladniŠkega podračuna obČine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako
stanju denaľnih sredstev na EZRO pri Banki Słovenije' Pri tem velja enacba:
Denarna
sredstva

858.391,00

71A2

Stanje računa
EZRO pri Banki
Sloven
8s8

-3e1,0q

Stanje ZP t stanj podracunov
PU EZRO

+

+ 858.391,00

i

I

I
I

I
0

Stanje denarnih sredstev EZRO gĺede na poľazdelĺtev denaľnih sredstev na neposredne proraČunske
uporabnike obcine, posredne proĺacunske uporabnike obČine in ZP príkazu)e ĺaoelä z.

Tabela 2: Stanja denarnih sľedstev na podračunih PU EZRO na dan 31 12' 201s (v EUR)

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obvezností iz financiranja
ZP nĺma zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti

Stanje nezapadlih obveznosti znaŠa 0,00 EUR ĺn je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za
stanja podĺaěunov (konti skupine 24) v višinĺ0,00 EUR'
::-.,;- ;;;;, :-,;,-.-,,-_-.J--- . ...j- vvglgr19.'v ]Ĺ lglJq.vÝ rĹ lląotgYq v9lę9!' 4ą ttv9lag
depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev Ézno pri Bänki Slovenłje (konto skupine 'l6} v
višini0'00 EUR.

3" obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EzRo in obrazloŽitev
spľemembe stanja domačih in deviznih sľcdstev na ZP

. obrazložitev denarnih tokov upľavljanja denarnĺh sredstev sistema EzRo
ObľazloŽitev denarnĺh tokov upravljanja denarnĺh sľedstev sĺstema EZR9 prikazuje Tabela 3

TabeIa 3: obrazloŽĺtev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto Denarni tokovi u sredstev sistema EZRO

3"1

Znesek
Pľihodki od obresti
{!i, o_bresll r'ą n gg!1 ! 9p9ł ii 

.] 
n o b resti. n a ęla'ry ę Ę{Ro )

Plačila obresti subjektorn, vk|jučenim v sistem EZR

i

4035
obľesti na sta i!ę podrač-unov EZR g!u9\!9!1. y| |j u{9-n1m v sistem EZR)

4429 Dľugi operativni odhodki
morebitni stroŠki)

4050 Prenos qroqĚYry PrlĽ$'ąg:gga deĺa ľezuliata poslova n.la sistema EZR pretekĺega leta
tat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sisterna EZRO

sredstva Stanie
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov oMine 552.220,03
2. Posrednih proraČunskih obcine 306.170,97

iPU EZRO {3. = 1. + 23. Sk 858.391,00
4. Zakladniški n občine 0 00

=3.+45 858.391 00

Rezul

Stran l78 oĺJ '1 89
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3.2' Sprememba stanja domačih in deviznih sľedstev ZP, podračunov PU in EZRo

Spremembo Stanja denarnih sredstev po podraČunih PU, ZP in EZRo po posameznih valutah predstavlja

Tabela 4.

Tabela 4: Sp rernemba stanja denarnih sredstev na podraČunih PU, ZP in raČunu EZRo (v EUR)

3"3. PreseŽek upravlianja
PreseŽek upľavljanja predstavljajo prejete obresti,.zmanjŠane za plačane obresti in plačane stroŠke od

upravljanja , pro.ii'i denarnlmi sre'dstvi na računih, vkljuÖenih v sistem EZR. Pregled preseŽka

upravljanla za leta 2016, 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5'

Tabela 5: Letni uČĺnki upravljanja za leta 2016, 2017 in 2a18 (v EUR)

Pripravila

BARBARA KOVATIC
Svetovalka

Aco FRANC ŠUŠTAR
Župan obÖine Vodice

Đ

,?lrr". fĺnance

rt,"fiJ'-t
ĺ'' -
r,' łj
liC

\

(
'a _

Sprememba stanja denarnih
sľedstev

3 (3 = 2-11

Stanje na dan
31'12.20í8

2

Stanje na dan
31.12.2017

1

Vrsta raěuna

104.711,37858.391,00753.679,63PodraČuni PU
0,000,000,00ZP

104.711,37858.391,00753.679,63EZRO

PreseŽek upravljanjaLeto
21,662016
0,002A17
0,002018

Stľan 179 ad 1E9
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V OBCINI
VoDlcE zA LETo 20í8

a,._'^ 'lall __l ']Ą.1
J|j li l 1ÜU r]1J l cř



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FIMNC

oBČlNAVoDlcE
Kopatarjev trg 1, 1217 Vodice

Šifra:76384
Matična številka: 5874637000

Podpisani se zavedam odgovomosti za \rzpostavitev in stalno izboljševanje sistema ńnančnega poslovodenja in notĺanjih kontrol teř notranjega ĺevidiranja

v skladu s .ĺo0. ě|enom zakona o javnih financah z namenom' da obvladujem tveganja in zagotavljam dosegan|e cił|ev poslovanja in uresničevanje

proračuna.

sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: wegan'ia. da splošni in

posebni cilji poslovanja ne bodo doseŽeni, se obvladulejo na še spĘemljivi ravni- Temelji na nepretrganem plocesu, kĺ omogoča' da se opredeli|o ključna

tveganja. veľjetnost nastanka ĺn vplĺv doloěenega tveganja na doseganje ciljev ĺn pomaga, da se fueganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodamo'

Ta ocena predstavlja stanie na področju uvajanja pľocesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na oBČlNA VoDlcE-

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizÜske sluŽbe za podÍočia

' samoocenilev vodij organĺzacijskih enot za podroěja:

za vsa področja

* ugotovitev (Računskega sodišča Rs, proĺačunske inšpekcije' UÍađa Rs za nadzať proračuna, nadzomih organov EU..-.) za področja:

V / Na oBČlNA VoDlCE je \rŻpostavĺjen(o):

1. primerno kontrolno okol.ie

(predŚtoinik izbefe eno od naslednjih moŽnosti):

a) na celotnem Poslovaniu,

b) na preteŽnem delu poslovanja'

c} na posameznih pod.Ôčjih posloVanja'

d} še ni vzpostavłeno. pťičeli smo s PíVimi aktivnostmi.

e} še ni vzpostavlieno. v naslednjem letu bomo pličeli z UstÍeznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1 . cźlji so realni in merljivi' tp. da so določeni indikatorji za merienje doseganja ciljev

(pfedsto'nik izbere eno od naslednjih možnostĺ}:

a) na celotnem Poslovan.iu,

b} na Pf?ieŹl]em delu posłovan]a'

c} na posameznah področlih posłovanja'

d} śe iiso Ôpfede|jent pĺlčeli smo s orvlm' aĺ(l|vncstml

a) śe łtso 3píŻdel'eil v lasleĺnlem letu ocmc aÍ!čeli z .lslĺ3zntm| ak1ivnosĺrni

a

a



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničilĺ, so opredełjena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimĺ

(pĺedstojnik izbere eno od naslednjĺh moŽnostĺ):

al na celotnem poslovanju

b) na pretežnem delu poslovania,

c} na posameznÍh področĺih poslovanja,

d) Še niso opÍedelieni. přióeli smo s prvimi alđivnostmi,

s} Še niso opredeljeni, v nasledniem letu bomo pĺiěeiĺ z ustreznimi äktĺvnostmi

EIVEN

(předstojnik izbere eno od naslednjih moŽnostĺ):

a) na celolnem poslovaniu,

b) na pretežnem delu poslovan'ia'

c) na posameznih podroěiih poslovanja

d) še nĺso opredeljeni' pričela Śmo s pĺVimi aktivnostmi,

e} še niso opredeljeni. V nasledniem letu bomo pričeĺi z ustreznimĺ aktivnostmi

4' ustrezen sistem informiľanja in komuniciranja
(predstoinik izbere eno od naslednjih rnoŽnosta}:

a) na celotnem ooslovaniu.

b} na preteŽnem delu poslovanja.

c} na posameznih podÍočjih poslovánja

d} Še niso opÍedeljenĺ' pĺiěeli smo s pĺvimi aktivnostmi,

é} še niso opredeljeni' v nasledn.lem letu bomo priěeli z ustreznimi aktivnostmĺ

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vkliuěuje tudĺ primerno (lastno, skupno, pogodbeno} notranje revizi|sko slużbo
(pĺeds1ojnĺk izberę eno od nasledniih moŽnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b} na preteŽnem delu poslovania,

c) na posameznih področiih poslovanja,

d) še fliso opredelieni. priěeli smo s pruimi aktivnosimi.

e} še niso opr8dełjeni. Y nasĺedniem letu bomo priěeĺĺ z ustreznimi aktivnostmi

a.

3. na obvladovanju tveganj temeljeě sistem notranjega kontrolĺranja in kontrolne aktivnosii, ki zmanjšujejo fueganja na spĺejem{ivo

).

'a

o.



6. notranje revĺdiranje zagotavljam v skladu s Praviĺnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzoľa javnih

financ
(pĺedstojnik izbeťe eno od naslednjih možnosti)

a) z lestno notran'eĺevizijsko sluŽbo'

b) s skupno noÍranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: skupna notranierevizÜska služba ZdruŽenja občin sloveniie, Đunaiska 156' 1000

Ljubljne

Navedĺte matično številko skupne notranjerevízĺjske
1 62 1 645000

slUžbé:

c) z zunanjlm ĺzvajalcem notranjega revidiranja'

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2o't8 sem na področju notÍan.iega nadzoÍa izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: í' 2 oziÍoma 3 pomembne izbołjšave)

lzbołjšava poslovnih pľocesov (pooblastĺla posameznikov. varovanje osebnĺh podatkov, do inÍoĺmacijske tehnoĺogije)

KlĺUb izvedenim izboljšavam ugotavĺjam, da obstajajo naslednja pomembna ki 'iĺh še ne obvladujem v zadostni meri inavedite: 1, 2 oziromä 3

Pomembne.ĺša tveganja in předvidene ukrepe ua niihovo obvladovanje):

Predstoinik oziÍoma poslovodni oľgan proľačunskega u

Aco Franc Šuštar

Datum podpisa pÍedstojnika;

28.02.2419
-iłÜpntł

Datum oddaje

2A.O2.2419

,.

1ł ĺ1r
o
ľř'

!9
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itve aěunskih sredstev

Cestno - redno

Novoletna okrasitev občine

zelenic

Kośi za smeti

Vrtec

in

izobraževa

nd k inšt.

tn

kanalov in

JP Komunala tce - tn

Obnova vodovoda Farma - odsek Farma -
ionalna rtno S.faza

cestnih

Javna - tokovina

društva
Ostala
Krvavška Mimo
Ostala

Mimo Jeri
Ostala
Krvavška Mimo riŠe

Javna - redno
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Realizaciia in poraba namenskih prihodkov

V skladu z dolocbami odloka o proraÖunu obcine Vodĺce so namenski prihodki in odhodki proratuna poleg

prihodkov, določenih V prvem stavku prvega odstavka 43.919!3 ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. komunalni prispevek za podroČje, kjer je sprejet OPPN'
2. prihodki poŽarne takse,
3' pristojbine za vzdrŽevanje gozdnih cest,

4' drŽavna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinanceľjev za investicije in tekoÖe

zadeve,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave obČinskega stvarnega premoŽenja in odškodnine iz naslova

zavarovanj,
6' okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za

izboljŠanje sistemov odvajanja odpadnih voda,

7. prihodki ĺz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo'

8. turĺstiČna taksa,
9. proračunski sklad - vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omreŽje,

10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture'
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proľačunsl(r postavka

Sredstva poŽarne tal, ie

Gozdne ceste in goz ) ne vlake - redno vzdrŽevanje

Obnova vodovoda Frrma - Repnje, odsek Farma -

regionalna cesta VoC ice - Lj.Šmartno 5.faza

Večnamensko športĺ rl rekreativno igrišče Utik

sistema : dvajanja komunalne
odpadne vode v občir ah Medvode in Vodice ter

MOL

Pridobivanje zemljišč . najemnine, odškodnine

Vrtec Škratka Svita - : ograditev (kuhinja in dva

Javna razsvetljava - idno vzdrżevanje

lzgradnja odGpov ni r kom. lnfrastrukturo

Nadgradnja sistema : dvaianja komunalne
odpadne vode v obéi]" ah Medvode in Vodice teľ
izgradnja povezovaln( ga kanala C0 v MOL
oskrba s pitno vodo ta območju zgornje save -

JP Komunala Vodice investicije
vzdrŽevanje
lzgradnja odcepov nir kom. lnfrastrukturo
ostala infrastruktura lP Gasilska koča - Tesarstvo
Kranjc, JP Bavantov, -C Skaručna utik' JP
Kranjec, JP Repovniĺ;, l

obnova vodovoda Fŕli ma - Repnje, odsek Farma -

regionalna cesta Vooi:e - Lj.Šmartno 5.faza

KrvavŠki Vodovod - ir t'esticije in investicijsko

Urejanje zelenic

prenos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

obĺazložitev

sredstva so bila v celoti
prenakazana GZ Vodice za
nakup oprerĺle

sredstva so bila v celoti
porabljena za vzdrżev arye
gozdnih cest in vlak

sredstva so bila v celoti
porabljena za obnovo
vodovoda na predmetni trasi

v letu 2018 smo dobili
povrnjena sredstva, ki so bilo
načrtovana za leto 2017 in
smo jih namenili uľeditvi
igrišča Utik

sredstva so bila v celoti
porabljena zrizvedbo
navedene investiciie

sredstva so bila v celoti
namenjena občinskemu
stvarnemu pľemoženju

sredstva so se porabila za
zamenjavo poškodovanega
droga JR, za katerega je bila
uveliav|iena odškodnina

sredstva so bila v celoti
poľabljena za izvedbo
navedenih investicij

sredstva so bila v celoti
porabljena za izvedbo
navedenih investicij

sredstva so se porabila za
uĘanje občinskih zelenic in
okrasnih qred

znesek

8.676,00

3.329,88

26.463,00

3.74'.l,o2ę'

433.066,00

42.296,33 .

56.864,67

778,00

7.795,46

58.529,63

8.976,52

42.090,95

12.178,98 ę'

39.041,E8

6.919,97

509,00

580,05

Sĺran ' ]B od 189



200,00

99.'158,28

212.842,17 .

730000

710301,
710302,
71 0304,
71 03041

714105

donacije

prihodki od najemnin

komunalni prisPevek za
gradnjo gospodarske
javne infrastrukture

ry
Zaključni račun pľoračuna občine Vodice za leto 2018

200,00

0,00

0,00

sredstva so bila v celoti
namenjena občĺnskemu
stvarnemu premoŽenju

v letu 2018 smo prejeli
donacijo, katere namen je
vzdrŽevanje občinskih cest v
letu 2019

sredstva so bila v celoti
porabljena za izvedbo
navedenih investicij

0,00

3.182,55

20'484,20ę'

75.491,53

21.035,36

57.807,12 .

43.709,59
44.948,50
40.212,82ę

2.329,08

1.845,57

954,13

lzgradnja večnam. športne dvorane

obnova in razvoi Središěa Vodic

Vrtec Škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva

občinske ceste in javne poti _ redno vzdrŽevanje

OPPN Lokarje - 1.íaza
Rekonstrukcija lokalnih cest, kolesarskĺh povezav

ĺn peŠpoti

lnfrastruktura Brniška cesta (regionalna cesta)

Avtobusne postaje

Ureditev igriŠča ob vrtcu

Lc 46203'l Selo - Śinkov Turn - Selo in JP 962891

Selo (Selo)

Prehodi za pešce-ukrepi za umirjanje pĺometa

JP Komunala - investicije in investicijsko
vzdrŽevanie

4310'l

91220

61207

91222

43245

43253

51217
43207
91224

43238

43206

51208

Stran 189 od 189



oBčtNA VoD!cE
ODBOR ZA FINANCE

Kopitarjev trg 1. 1217 Vodice
tel: 01/833-26-10
fax: 01/833-26-30

www.vodice.si
obci n a @vodi ce.si

Številka: o11o3-3t2o19 oSNUTEK
Datum: 1A. 4.2019

Zadeva: zAPlsNlK 3. seje odbora za finance, kije bila v četrtek, 9.4.2019, ob 18.00 uri v sejni
sobi občinske uprave občine Vodice, Štoĺjetoska cesta 7, 1217 Yodice'

Prisotni ělani odbora: Maja Drešar, Damijan Repnik, Marija Mohar, BoŽidar Borčnik, Branko
Bogovič, TomaŽ Gyergyek, Luka Rozman (prihod ob 18:05)'

odsotni ělani: lrma BiĄak

Poleg članov občinskega odbora, so bili na seji prisotni še Aco Franc ŠuŠtar, Župan občine
Vodice in Barbara KovačiÖ, občinska uprava

Sejo je vodila Maja Drešar, predsednica odbora, zapisnik je pisala Barbara Kovačič.

y::]9]]::]:!='=Tľ::=']=====================================================

Predsednica odbora je pozdravila Vse navzoÖe in ugotovila, da je na odboru prisotnih 6 članov odbora
in da je odbor sklepčen.

Lista prisotnih je priloŽena originalu zapĺsnika.

AD í) PoTRDITEV DNEVNEGA REDA

Predsednica je prisotne seznanila z naslednjim DNEVNIM REDOM

1. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za finance
2. Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2018 _ predlog
3. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoŽenjem obÖine Vodice za obdobje 1

2018 do 31.12.2018
4. Razno

Razprave nibilo

Glasovanje:
Prisotnih: 6 članov;
ZA: 6 članov;
PROTI:/

Dnevni red je bil sprejet soglasno

AD 2) Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za finance

Zapisnik je objavljen v gradivu, ki je bil odbornikom poslan skupaj z vabilom na sejo.

Razprava: Razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji
SKLEP:

Odbor za flnance potrdi zapisnik 2. seje odbora za finance.
Glasovanje:
Prisotnih: 6 clanov;
ZA: 6 Članov;
PROTI:/

Sklep je bil sprejet soglasno



AD 3) Zakljuěni račun proraěuna občine Vodice za Ieto 20{8 - predlog

Sejise ob 18:05 pridruŽi Luka Rozman

Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo članom odbora poslano skupaj z vabilom na sejo.

obrazloŽitev gradiva je podaĺa Barbara Kovačič'

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizĺrani prihodki in
drugĺ prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.
Proračun občine Vodice za leto 2018 je bilzastavljen v višini 8.505.741EUR, realizacija proračuna pa
je v viŠini 5.464.020 EUR, kar pomeni 64,24 o/o realizacijo proračuna.
Do razlike med vsemi načrtovanimi in realiziranimi izdatkĺ proračuna v višini 3.041.721 EUR je priŠlo
predvsem zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij v naslednja
proračunska leta:

- Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) - načrtovani odhodek 1.446.290 EUR,
realiziraniodhodek 1.091.190 EUR -razlika 355.100 EUR,

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
izgradnja povezovalnega kanala Co v MoL - načrtovani odhodek 2.999.417 EUR' realĺzirani
odhodek 1.048.108 EUR - razlika 1.951.309 EUR,

- Agromelioracija - osrednji del občine Vodice _ načrtovanĺ odhodek 260.000 EUR, realizĺrani
odhodek 192 EUR - razlika 259.808 EUR.

V ĺetu 2018 so bili skupni prihodki proračuna občine Vodice realizirani v višini 4.377.422 EUR, kar
pomeni 63 % načrtovanih prihodkov' Razlika je nastala zaradi manjŠe realizacije nedavčnih prihodkov
predvsem ĺz naslova komunalnega prispevka ter manjŠe realizacije kohezijskih in drugłh projektov -
tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna ter s tem posledično zamika pridobitve
nepovratnih sredstev.
V rebalansu proračuna obÖine Vodice za leto 2018 je bilo predvideno domače zadolżevanje v višini
1.224.830 EUR za financiranje ĺnvesticij:

Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter
izgradnja povezovalnega kanaĺa C0 v MoL,
oskrba s pitno vodo na obmoÖju zgornje Save - 1. Sklop'
Vrtec Škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka).

Zadolževanje je bilo realĺzirano v viŠini 1'212.638 EUR in sicer za zagotovitev lastnih sredstev za
investicijo Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka) v višini 468.183 EUR (kreditna
pogodba sklenjena z banko slD d.d., Ljubljana) ter za investicijo Nadgradnja sĺstema odvajanja
komunalne odpadne vode v obÖinah Medvode in Vodice ter ĺzgradnja povezovalnega kanala C0 v
MoL v višini744.455 EUR (kreditna pogodba sklenjena z banko slD d'd., Ljubljana).
občina na dan 31.12.2018 izkazuje skupno stanje zadolŽenosti v višini 1.713.572 EUR in sicer kot
kredit za zagotovitev lastnih sredstev pri projektih Energetska sanacija oŠ vodice (kredĺt je bil najet v
letu 2014), Vrtec Škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddeika) (kredit najet v leiu 2017) ter
Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja
povezovalnega kanala C0 v MoL (kredit najet v letu 2018). Drugih zadolŽitev občina Vodice nima'

Barbara Kovačič predstavi še najpomembnejŠe proračunske postavke po področjih proračunske
porabe, oz projekte katerĺ so se izvajali v letu 20'ĺ8.
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:

- PP 044118 Agromelioracija

Rok za dokončanje del, ki je bil prvotno predviden jeseni 201B, se je podaljŠal zaradi pozne izda1e
odločbe o pravici do sredstev. Dodatno je bila predvidena prilagoditev časovne dinamike tistih
agromelioracijskih del, ki tangirajo traso povezovalnega kanala C0, saj bi izvedba sledila gradnji
kanala C0.
Zaradi navedenega sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena V višini, kot je bilo
načrtovano; in se zato prenašajo v naslednje proračunsko leto.
Dela se izvĄĄo na komasacijskem območju Vodice v osrednjem delu občine in predstavljajo
zak|juček komasacije. Agromelioracijska dela obsegajo razgradnjo starih poti' izgradnjo novih poti,
krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje ter obnovo in izgradnjo novih melioracijskih
jarkov. V okviru izgradnje novih poti bo zgrajenih ca. 9 km novih poljskih poti, ki bodo zagotavljate
nemoten dostop do kmetijskih površin, kar bo pripomoglo k uČinkovitejŠi in laŽji obdelavi zemljiŠč. Za
izvedbo delje občina Vodice pridobila tudi finančna sredstva s strani Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeŽelja iz Programa za razvoj podeŽelja v viŠini 264.600,90 EUR. Agromelioracijska dela



izvaja podjetje Kuhta d.o.o., zaključek del je predviden najkasneje v jeseni 2019, pri čemer bo sam
potek in dejanskizaključek odvisen tudi od vremenskih razmer.
14 Gospodarstvo:

_ PP Turizem, Mreža poti LAS, Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma, oŽivitev tržnic
na območju LAS, żgodbe naših mokrišč, Stara hišna imena, Načrtovanje in gradnja
regionaInih kolesarskih povezav občin severno od Ljubljane

V letu 2018 je občina Vodice vodila aktivnosti za pripravo turistične publikacije, ki pa v letu 2018 ni

bila dokonÖana zaradi pomanjkanja kadra. občina Vodice je bila vključena tudi v aktivnosti RDo
osrednja Slovenija. V letu 2018 je občina pristopila tudi k projektu vzpostavitve turističnega produkta

Gorenjsko kolesarsko omreŽje. Večina LAS projektov, kateri so bili naÖrtovani za leto 018, je bila

zaradi spremembe dinamike (izvedbe ali financiranja) izvajanja investicij, zamika pridobitve

nepovratnih sredstev, poznega prejema odločb ter zamika plaČil v leto 20'19 (tżnice) v letu 2018

nerealizirani.
15 Varovanje okolja ln naravne dediščine

_ PP 051212 Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah
Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL

V l. 2018 je bilo zgĘene cca 1t3 kanalizacije od skupnih 9,1 km; temu primerno (s pripadajočimi

mesečnimi zamiki) !o sledile tudi gradbene situacije izvajalca ter naŠi zahtevki do MoP za izplačilo
nepovratnih EU in RS sredstev. Ďela bi morala biti prvotno zaključena v l.2019, vendar se bo

'axl1ueet 
premaknil v l' 2020' Med gradnjo so bile na terenu namreč evidentirane neugodne

geomenanške in zlasti hidrogeološke razmere na odseku trase ob potoku Poljšak, vsled česar bo

[oľebno preprojektiranje in sprejem drugih tehničnih reŠitev (črpališča, tlačnivodi); nakazuje se, da bi

." use opisano ĺahko iźvedlo znotraj pogodbenega zneska. Ravno v tem trenutku potekajo intenzivna
usklajevänja zaizbiro najbolj optimalne reŠitve (s tehnĺčnega, upravnega in finančnega vidika); sledilo
jim bô sklenitev aneksa 

-h 
giadbeni pogodbi ter pogodbi o sofinanciranju (MoP je z vsemi ključnimi

älementi sproti seznanjen). Zaradi Vsega zgorĄ navedenega je realizacija bistveno niŽja od

načrtovane.
Po zaključku kohezijskega projekta bo na sistem odvajanja in Öiščenja odpadnih voda priključenih

skoraj ź'ooo pe 1präoivälcev) iz aglomeracij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, del Kosez) in Polje,

odpaóne vode pa'se bodo Öistile na Centralnĺ Öistilni napravi Ljubljana (v Zalogu). Na zgĘen sistem
bo v nadaljevanju moč prikljuÖevati tudi preostale odseke iz naselij Vodice, Bukovica, Utik, pa tudi

Skaručne in Vojskega (dodatnih cca 700 PE).
16 Prostorsko planiranie in stanovanjsko komunalna deiavnost

- PP 061207 obnova in razvoj Središča Vodic
V letu 2018 je potekala izdelava projektne dokumentacije. lzdelovala se je PGD dokumentacija za
sklopa lnterna cesta in Rušitve. lzdelana je bila investicijska dokumentaclja (Plz in lP) ter celostna
grafíčna podoba projekta (cGP). V letu 2019 je predvideva pridobitev gradbenih dovoljenj ter pričetek

ártĺvnosti zaizve,dbojavno-zasebnega partnerstva oz. pridobivanje partnerjev zarealizacl1o projekta.

19 lzobraŽevanje
- PP 091222 Vrtec škratka Svita - dograditev (kuhinja in dva oddelka)

Projekt, ki obsega dobrih 755 m2 površin, zĄema dozidavo dveh novih oddelkov vrtca Škratek Svit
Vodice, razŠiritev centralne kuhinje ter dograditev manjŠe telovadnice'
Zakljuiek gradbenih del je bil predviden pred začetkom šolskega leta 2018ĺ2019. lzvajalec je z deli

,amu1al inJirl ooroneal v żadnjem kvartalu leta 2018' Uspešno je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje;

za teÁ ie oil vrtec v celoti predan svojemu namenu. Na Eko sklad je bila vloŽena vloga za pridobitev

nepourátnih sredstevvvĺŠini 1g1'771,oo EUR (prejem po plačilu vseh situacij in predloŽitvizahtevanih

dokazil).
Realizácija proračunske postavke je nekoliko niŽja, saj je situacija za opravljena dela v novembru

2018 zapadla v plačilo januarja 2019. Prav tako je bil končni obračun prejet v marcu 2019'
- PP 091224 Ureditev igrišěa ob vrtcu

Po pridobitvi dejanske praviceiazpolaganja z zemljiščem na JV strani vrtca Vodice koncem novembra

2017 je postaía opcija ureditve manjŠe veÖnamenske zunanje igralne površine (večnamenska

asfaltiána ploščad dim. 16,0 x 30,0 m s pripadajočo varovalno ograjo) zavarcvance vrtca realna.

Projekt je bil s podpisom zapisnika o končnem obračunu v oktobru 201B dokoncno celovito zaključen.
občinske enkratne denarne pomoěi
V letu 2018 je bilo prek občĺne ali pa direktno na CSD vloŽenih 21 vlog za dodelitev enkratne denarne
pomoči. obóina Vodice je v letu 2018 dodelila enkratno denarno pomoč 19 občanom' 2 vlogi sta bili

zavrnjeni. Skupni znesek subvencij znaša 11.778'08 EUR.
Subvencloniranje najemn in
Na postavki se zägotávljajo sredstva za sofinanciranje plačila neprofitnih in trŽnih najemnim občanov,

ki so do tega upravičeni na podlagi odločb CSD.
V letu 2018 je bilo do subvencioniranja najemnine upraviČenih 5 občanov.



Zd ravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
Zdravstveno zavarovanje občanov pomenĺ plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za
brezposelne in osebe brez dohodkov, ki imajo stalno prebivališče na področju občine Vodice.
Sredstva na postavki so se V letu 201B porabila za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje; mesečno za 50 do 60 občanov.
Socialno varstvo starih - domska oskrba
oběina Vodice subvencionira domsko oskrbo 19 oskrbovancem, kar znaša skoraj 15.ooo EUR na
mesec.
Na postavkĺ se zagotavlja veě sredstev kot v preteklih letih, saj se število nastanjenih v domovih
institucionalnega varstvaizleta v leto povečuje, povečuje pa se tudi cene oskrbnin. To povišanje smo
tudi Že upoštevali pri pripravi proračuna za leti 2019 in2020.
lz spodnje tabele je razviden porast sredstev po letih, kijih občina Vodice namenja za domsko oskrbo
v zavodih za staĘše oböane in drugih socialnih zavodih:
LETO REALIZACIJA v EUR
2008 47.055,94
2009 52.742,00
2010 68.564,43
2011 100.616,09
2012 117.566,63
2013 137.372,59
2014 138.659,35
2015 140.165,00
2016 164.350,85
2017 178.337,00
2018 177.283,61
Pomoč na domu
Število vseh uporabnikov v letu 2018 je bilo g. Zata namen je bilo porabljenih 32.24o,4o EUR.
V letu 2018 je opravljenih 2058,5 efektivnih ur storitve pomoč druŽini na domu (2o/o već, kot leto
poprej). To storitev je v letu 2018 uporabljalo povprečno 4-11 občanov.

Żupan je še enkrat poudaril, da je do razlike med načrtovanĺm in realiziranim priŠlo predvsem iz
razloga zamika dokončanja del (npr. nepredvidena dela pri C0), zaradi spremembe dĺnamike (izvedbe
ali financirania) izvaiania investicii, zamika oridobitve neoovratnih sredstev zaradi oozno oreietih
odločb o sofinanciranju ter zaradi zamika plačilv leto 2019.

Razprava:
BoŽĺdar Borčnĺk Župana vpraša ali so pri investicijiVrtec Škratka Svita _ dograditev zaradi zamude pri
dokončanju del v igri tudi penali ter ali obČina v primeru, ko plačuje obÖanom domsko oskrbo, da na
nepremičnine zaznambo. Żupan odgovori, da so in da se jih bo upoštevalo pri končnem obračunu.
Prav tako doda, da v primeri ko občina doplačuje oz' plačuje za domsko oskrbo, CSD vedno da
zaznambo na nepremičnine.
Marijo Mohar zanima Še kaj je sedaj s prazno trgovino v Utiku. Żupan jih odgovori, da bo s
septembrom 2019 v prostore trgovine šel 4. razred osnovne šolĺ. Do takrat bo potrebno prostore samo
malo prilagoditi, da bodo ustrezali potrebam.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

>odbor za finance podaja pozitivno mnenje k predlogu Zakljuěnega raěuna proračuna občine
Vodice za leto 2018<1

Glasovanje:
Prisotnih: 7 Ölanov;
ZA:7 članov;
PROTI:/

Sklep je bil sprejet soglasno.

AD 4) Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vodice za obdobje
1. '1. 2018 do 31. 12. 2018
== = == = == = == ==== == === = == ==== == ==== == ======= == === ======= == = ===== = ====== == = ===
Vsebina je objavljena v gradivu, kije bilo članom odbora poslano skupaj z vabilom na sejo.

obrazloŽitev gradiva je podala Barbara Kovačič.



Nepremično premoženje
Za nakup zemljišč v letu 20'l8 je bilo v proračunu na kontu 420600 Nakup zemljišč (na proračunski
postavki PP 0612o3 Pridobivanje zemljišč _ najemnine, odŠkodnĺne) skupno načrtovanih sredstev v

višini41.692,oo EUR, v kar so všteta tudi sredstva, ki se dejansko izplačajo strankiter sredstva, ki se
na podlagi sklenjenih menjalnih pogodb stranki ne izplačajo in se skladno z 2. členom Zakona o javnih

financahlUradni list RS, št. 11t11 - uradno prečiŠčeno besedilo, 14113 - popr., 1 10l11 - zDlu1z' 46ĺ13
- ZlPRS1314-^, 1o1t13, 101ĺ13 - Z|PRS1415,38114 - zlPRs1415-A, 14115 - Z|PRS1415-D, 55/15 -
ZFisP, 96/15 _ ZlPRs16'ĺ7, 8o/16 - ZIPRS1718,71117 - zlPRs1819 in 13/18) izkazujejo v proraÖunu.

Skladno z 26. členom ZSPDSLS-1 se v načń pridobivanja nepremičnega premoŽenja ne vključijo

nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. V letu 2018 je bil na proračunski postavki

za pridobivanje zemljiŠč na podlagi sklenjene menjalne pogodbe zagotovljen znesek v skupni viŠini

6.54o,oo EUŔ' V letú 2o18 so bili realizirani odhodki iz naslova nakupa zemljišÖ na podlagi odplaÖnih
pravnih poslov v višini 36.787,60 EUR' V letu 2018 je bilo za namen odplacnega pridobivanja

nepremičnega premoŽenja sklenjenih 8 pogodb' odhodki so bili realizĺrani pri 7 pogodbah, 1 pogodba

še ni bila overjena pred zaključkom leta 2018.

lz naslova prodaje zemljišč v letu 2018 je bilo v proračunu predvidenih prihodkov v višini 121.007,00
EUR, v kar so vrednostňo upoštevane tudi nepremičnine, kijih je občina Vodice odsvojila na podlagi

sklenjenih menjalnih pogodb. Tako so bili v letu 2018 na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb

realizirani prihodki od prodaje zemljiŠč v skupni višini 99.161 '00 EUR.

Premično premoženje
Skladno z 28. llenom Zakona o stvarnem premoŽenju drŽave in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 1'ĺ11B in 79/18), upoštevaje določbe prvega in drugega odstavka 25. člena
navedenega zakona, načrt pridobivanja premičnega premoŽenja za leto 2018 ni presegel vrednosti
1O.OOO,OO EUR, zato s strani sveta samoupravne lokalne skupnosti ni bil sprejet in se o njem ne
poroča.

Razprava:
Člane odbora je zanimalo kakŠen status so imele nepremičnine, ki so se prodajale oz' kupovale.
Żupan odgovori, da so nepremičnine v okviru prĺdobivanja nepremičnega premoŽenja ceste,
nepremičnńe v okviru razpolaganja pa deli parcel, ki jih občina ne potrebuje oz. ne sluŽijo svojemu
namenu.

Sprejet je bil naslednji 
SKLEp:

>odbor za finance podaja pozitivno mnenje k Poroěilu o realizaciji naěrta ravnanja s stvarnim
premoženjem občine Vodice za obdobje 1. 1 . 2018 do 3í . 12. 2018<<

Glasovanje:
Prisotnih: 7 Ölanov;
ZA:7 llanov:
PROTI: /

Sklep je bil sprejet soglasno

Zaptsala:

Barbara Kovačič
Svetovalka za iavne finance

Maja Drešar
Predsednica odbora


