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1. obravnava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4, 14/13
popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list št. 44/12 in 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ______seji dne
____________ sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2017 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
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Skupina/podskupina kontov
A.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
782
787

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

Proračun
2017

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

21.518.215,74

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

12.625.694,00
10.359.884,00
1.896.687,00
369.123,00
3.566.313,53
2.363.049,40
31.200,00
25.700,00
49.847,80
1.096.516,33
1.341.300,00
295.160,00
1.046.140,00
251.500,00
251.500,00
2.325.393,61
2.325.393,61
0,00
1.408.014,60
0,00
1.408.014,60

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

23.435.534,75

TEKOČI ODHODKI
plače in drugi izdatki zaposlenim
prispevki delodajalcev za socialno varnost
izdatki za blago in storitve
plačila domačih obresti
sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
subvencije
transferi posameznikom in gospodinjstvom
transferi neprofitnim organizacijam
drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ
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4.795.742,79
1.105.348,59
164.895,79
3.321.498,41
105.000,00
99.000,00
8.652.754,30
930.550,37
4.041.854,86
994.951,90
2.685.397,17
9.605.183,66
9.605.183,66
381.854,00
160.580,00
221.274,00
- 1.917.319,01

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
KAPITALSKIH DELEŽEV

75
751

44
441

DANIH

POSOJIL

IN

PRODAJA

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
prodaja kapitalskih deležev

175.842,04
175.842,04

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00
0,00

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

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

50
500

2.493.321,81
2.493.321,81

ZADOLŽEVANJE
zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA

55
500

ODPLAČILO DOLGA
oplačilo domačega dolga

2.927.977,65
2.927.977,65

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
LETA

0,00

- 2.176.132,81

2.176.132,81

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
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4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena
ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo
9. sredstva finančnega jamstva za zapiranje deponije.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna
ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske
uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora, Turistično informacijskega centra in
na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri čemer se
prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika med glavnimi programi v
okviru področja proračunske porabe in ne več kot 10% obsega programa v sprejetem
proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih
skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik
krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz
investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno
prerazporejanje namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih prihodkov,
med nameni, razen med odhodki, ki se pomenijo operativne stroške (elektrika, voda,
komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, čistilni material in storitve in tekoče
vzdrževanje objektov). Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan
31.12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim
računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt
razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
- v letu 2018 20% navedenih pravic porabe in
- v ostalih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki
se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Občinski svet potrjuje investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte v vrednosti, ki
presega 150.000 EUR z vključenim DDV – jem, in novelacije te investicijske dokumentacije,
če se investicijski stroški povečajo za več kot 20%. Vso ostalo investicijsko dokumentacijo in
vse ostale novelacije potrjuje župan.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, župan potrjuje tudi investicijsko dokumentacijo in
novelacije le-te za investicijske projekte v vrednosti, ki presega 150.000,00 EUR z
vključenim DDV, če gre za projekte, ki so sofinancirani z evropskimi, državnimi ali drugimi
viri.
8. člen
Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, je proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 50.000,00 EUR.
Na predlog Oddelka za finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen
pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem, ter pravnih poslov v zvezi z investicijami
v višini do 10.000 €.
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v skupni
višini 20.000 €.
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11. člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje
oziroma za investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost
transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi
oziroma investicijsko vzdržuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 za investicije, predvidene v občinskem
proračunu lahko zadolži do višine 2.493.321,81 evrov.
13. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo
pridobiti soglasje ustanovitelja.
6. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4102-3/2016
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l.r.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:
Postopke sprejemanja odloka o proračunu ureja Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
11/11 - UPB4, 14/2013 popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 92. člen Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Razlog za sprejem odloka o proračuna je zagotovitev nemotenega poslovanja občine v letu
2017.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Proračunski prihodki in proračunski odhodki so usklajeni.
Pripravili:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

konto

I.

SKUPAJ PRIHODKI

70

DAVČNI PRIHODKI

700

realizacija

ocena realizacije

plan

2015

2016

2017

16.401.337,33

17.389.660,11

21.518.215,74

11.337.944,85

11.914.398,00

12.625.694,00

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

9.574.256,00

9.961.608,00

10.359.884,00

7000

dohodnina

9.574.256,00

9.961.608,00

10.359.884,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.401.522,73

1.554.807,00

1.896.687,00

7030

davki na nepremičnine

1.121.786,12

1.340.570,00

1.606.650,00

7031

davki na premičnine

1.290,06

1.507,00

1.507,00

7032

davki na dediščine in darila

144.298,97

60.700,00

130.500,00

7033

davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje

134.147,58

152.030,00

158.030,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

362.166,12

349.900,00

369.123,00

7044

davki na posebne storitve

4.588,60

15.000,00

20.000,00

7047

drugi davki na uporabo blaga in storitev

357.577,52

334.900,00

349.123,00

706

DRUGI DAVKI

0,00

48.083,00

0,00

7060

drugi davki

0,00

48.083,00

0,00

2.552.517,28

2.367.314,51

3.566.313,53

1.633.720,73

1.909.758,51

2.363.049,40

34.191,68

210.467,71

267.390,14

3.001,06

855,54

1.530,54

1.596.527,99

1.698.435,26

2.094.128,72

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100

prihodki od udeležbe na dobičku in divid.javnih podjetij

7102

prihodki od obresti

7103

prihodki od premoženja

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

16.821,29

23.140,00

31.200,00

7111

upravne takse

16.821,29

23.140,00

31.200,00

712

DENARNE KAZNI

9.713,33

15.000,00

25.700,00

7120

denarne kazni

9.713,33

15.000,00

25.700,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

35.598,28

42.076,30

49.847,80

7130

prihodki od prodaje blaga in storitev

35.598,28

42.076,30

49.847,80

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

856.663,65

377.339,70

1.096.516,33

7141

drugi nedavčni prihodki

856.663,65

377.339,70

1.096.516,33

72

KAPITALSKI PRIHODKI

16.557,36

678.460,00

1.341.300,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

1.388,80

176.460,00

295.160,00

7200

prihodki od prodaje zgradb in prostorov

1.288,80

173.300,00

294.000,00

7201

prihodki od prodaje prevoznih sredstev

0,00

1.160,00

1.160,00

7202

prihodki od prodaje opreme

100,00

2.000,00

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

15.168,56

502.000,00

1.046.140,00

7220

prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

2.592,22

2.000,00

5.000,00
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konto
7221

realizacija

ocena realizacije

plan

2015

2016

2017

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

12.576,34

500.000,00

1.041.140,00

73

PREJETE DONACIJE

2.105,00

7.996,28

251.500,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

2.105,00

7.996,28

251.500,00

7300

prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo

2.105,00

7.996,28

251.500,00

2.420.137,52

1.843.618,77

2.325.393,61

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

1.200.006,08

1.843.618,77

2.325.393,61

7400

prejete sredstva iz državnega proračuna

1.189.414,99

1.795.692,43

2.042.068,61

7401

prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

10.591,09

47.926,34

86.325,00

7403

prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

0,00

0,00

170.000,00

7404

0,00

0,00

27.000,00

741

prejeta sredstva iz javnih agencij
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED.
PRORAČUNA EU

1.220.131,44

0,00

0,00

7412

prejeta sredstva iz drž. prorač. iz prorač. EU za strukturno politiko

1.220.131,44

0,00

0,00

72.075,32

577.872,55

1.408.014,60

0,00

194.532,82

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU

7860

ostala prejeta sredstva iz proračuna eu

0,00

194.532,82

0,00

787

PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ

72.075,32

383.339,73

1.408.014,60

7870

prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij

72.075,32

383.339,73

1.408.014,60

17.747.225,97

20.339.457,27

23.435.534,75

3.511.757,50

4.062.642,02

4.795.742,79

II.

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

858.365,63

973.568,67

1.105.348,59

4000

plače in dodatki

772.793,03

871.789,89

981.360,24

4001

regres za letni dopust

17.289,90

32.430,62

34.573,46

4002

povračila in nadomestila

57.518,32

62.880,71

80.413,00

4003

sredstva za delovno uspešnost

725,93

0,00

0,00

4004

sredstva za nadurno delo

4.567,86

3.410,00

7.080,00

4009

drugi izdatki zaposlenim

5.470,59

3.057,45

1.921,89

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

127.765,32

145.429,86

164.895,79

4010

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov.

68.980,82

78.272,32

87.732,14

4011

prispevki za zdravstveno zavarovanje

55.239,21

62.508,40

69.783,45

4012

prispevki za zaposlovanje

769,65

1.116,53

1.669,12

4013

prispevki za porodniško varstvo

4015

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020

778,80

1.002,87

1.182,32

1.996,84

2.529,74

4.528,76

2.350.815,26

2.745.143,49

3.321.498,41

pisarniški in splošni material in storitve

165.274,19

143.919,56

192.134,78

4021

posebni material

322.187,27

416.086,62

571.521,00

4022

energija, voda,komunalne storitve in komunikacije

250.831,73

272.494,30

297.089,90

9

konto
4023

prevozni stroški in storitve

4024

izdatki za službena potovanja

4025

tekoče vzdrževanje

4026

najemnine in zakupnine

4027

kazni in odškodnine

4029
403

realizacija

ocena realizacije

plan

2015

2016

2017

11.634,56

16.555,00

25.150,00

7.839,34

20.002,78

22.670,00

1.136.071,33

1.284.136,54

1.401.684,45

36.294,40

30.732,00

44.172,00

5.000,00

5.769,41

11.000,00

drugi operativni odhodki

415.682,44

555.447,28

756.076,28

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

116.617,64

100.000,00

105.000,00

4031

plačila obresti od kreditov poslovnim bankam

116.617,64

100.000,00

105.000,00

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

58.193,65

98.500,00

99.000,00

4090

splošna proračunska rezerva

0,00

30.000,00

30.000,00

4091

proračunska rezerva

46.093,81

50.000,00

50.000,00

4092

druge rezerve

12.099,84

18.500,00

19.000,00

6.700.038,39

7.621.884,41

8.656.404,30

132.796,71

628.698,06

930.550,37

19.771,06

38.125,00

42.647,37

113.025,65

590.573,06

887.903,00

3.602.342,90

3.626.192,13

4.041.854,86

41

TEKOČI TRANSFERI

410

SUBVENCIJE

4100

subvencije javnim podjetjem

4102

subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM

4111

družinski prejemki in starševska nadomestila

78.800,00

132.000,00

120.000,00

4112

transferi za zagotavljanje socialne varnosti

15.198,71

11.000,00

15.000,00

4117

štipendije

653,04

9.120,00

13.248,00

4119

drugi transferi posameznikom

3.507.691,15

3.474.072,13

3.893.606,86

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

731.149,88

866.594,90

994.951,90

4120

tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

731.149,88

866.594,90

994.951,90

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

2.233.748,90

2.500.399,32

2.685.397,17

4130

tekoči trasferi drugim ravnem države

0,00

0,00

124.291,85

4131

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

111.689,82

106.800,00

109.500,00

4132

tekoči trasferi v druge javne sklade in agencije

4.171,00

4.171,00

4.898,00

4133

tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

2.117.888,08

2.389.428,32

2.446.707,32

7.302.493,98

7.919.894,41

9.605.183,66

7.302.493,98

7.971.840,41

9.553.237,66

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200

nakup zgradb in prostorov

78.177,10

461.008,65

125.000,00

4201

nakup prevoznih sredstev

0,00

16.810,00

76.000,00

4202

nakup opreme

508.231,03

977.888,83

411.933,46

4203

nakup drugih osnovnih sredstev

2.476,00

0,00

0,00

4204

novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije

5.362.572,78

4.334.590,42

6.319.278,78

4205

investicijsko vzdrževanje in obnove

541.045,57

487.821,28

1.226.466,55

4206

nakup zemljišč in naravnih bogastev

453.835,21

1.250.000,00

600.000,00

4207

nakup nematerialnega premoženja

7.906,61

6.000,00

15.000,00

4208

študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

348.249,68

385.775,23

831.504,87

232.936,10

735.036,43

378.204,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

10

konto

431

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

4310

Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam

4314

investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

432

investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4320

investicijski transferi občinam

4323

investicijski transferi javnim zavodom

realizacija

ocena realizacije

plan

2015

2016

2017

33.500,00

96.763,00

160.580,00

33.500,00

68.763,00

130.580,00

0,00

28.000,00

30.000,00

199.436,10

638.273,43

221.274,00

0,00

0,00

17.000,00

199.436,10

638.273,43

204.274,00

-1.345.888,64

-2.949.767,16

-1.917.319,01

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.
DELEŽEV

0,00

0,00

175.842,04

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

175.842,04

7510

Sredstva prodob.s prodajo kap. deležev v priv. podjetjih in družbah

0,00

0,00

63.000,00

7512

Sredstva pridob. s prodajo kap. deležev v privat. podjetjih

0,00

0,00

0,00

7513

sredstva pridob. s prodajo drugih kap. deležev

0,00

0,00

112.842,04

44

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

929.996,72

0,00

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

929.996,72

0,00

0,00

4410

povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

0,00

0,00

0,00

4411

povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah

4412

povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0,00

0,00

0,00

929.996,72

0,00

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

4.374.389,09

2.483.321,81

500

ZADOLŽEVANJE

0,00

4.374.389,09

2.493.321,81

5001

najeti krediti pri poslovnih bankah

0,00

4.221.095,28

2.124.186,81

5003

najeti krediti pri domačih kreditojemalcih

0,00

153.293,81

369.135,00

55

ODPLAČILA DOLGA

695.172,36

476.857,15

2.927.977,65

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

695.172,36

476.857,15

2.927.977,65

5501

odplačila dolga poslovnim bankam

695.172,36

476.857,15

2.927.977,65

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH

-2.971.057,72

895.788,78

-2.176.132,81

X.

PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET

4.199.455,75

1.228.398,03

2.176.132,81

XI.

SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV

1.228.398,03

2.176.132,81

0,00

11
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5.12.2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na
obravnava in sprejme:
ZADEVA:

19. redni seji dne 15.12.2016

PRORAČUN OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2018 – I.
obravnava

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za finance, Karmen Slokar
Oddelek za okolje in prostor, Irena Raspor
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne
službe, Alenka Čadež Kobol
Oddelek za družbene dejavnosti, Katarina Ambrožič
Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Janez Furlan
Urad župana, Zlata Čibej
PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za finance in premoženjske zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za družbene zadeve
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Komisija za kmetijstvo
Predlog proračuna

1. obravnava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in
14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4, 14/13
popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP – v nadaljevanju: ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list št. 44/12 in 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ______seji dne
____________ sprejel
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2018 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
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Skupina/podskupina kontov
A.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
782
787

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

Proračun
2018

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

22.553.137,09

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

12.823.493,00
10.564.176,00
1.896.687,00
362.630,00
3.181.321,85
2.251.963,04
31.200,00
25.700,00
49.847,80
822.611,01
1.815.000,00
810.000,00
1.005.000,00
251.500,00
251.500,00
2.476.222,24
2.476.222,24
0,00
2.005.600,00
0,00
2.005.600,00

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

23.048.481,25

TEKOČI ODHODKI
4.274.620,42
plače in drugi izdatki zaposlenim
1.080.239,83
prispevki delodajalcev za socialno varnost
160.785,79
izdatki za blago in storitve
2.834.594,80
plačila domačih obresti
100.000,00
sredstva, izločena v rezerve
99.000,00
TEKOČI TRANSFERI
8.388.063,44
subvencije
735.025,37
transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.991.523,86
transferi neprofitnim organizacijam
991.615,90
drugi tekoči domači transferi
2.669.899,17
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.232.450,39
nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.232.450,39
INVESTICIJSKI TRANSFERI
153.347,00
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki
106.000,00
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.347,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ
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- 495.344,16

Skupina/podskupina kontov
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA
KAPITALSKIH DELEŽEV

75
751

44
441

Proračun
2018

DANIH

POSOJIL

IN

PRODAJA

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
prodaja kapitalskih deležev

930.000,00
930.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00
0,00

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

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

50
500

369.135,00
369.135,00

ZADOLŽEVANJE
zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA

803.790,84
803.790,84

55
500

ODPLAČILO DOLGA
odplačilo domačega dolga

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

0,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA
LETA

0,00
0,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena
ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnine za poslovne prostore
8. najemnine za komunalno infrastrukturo
9. sredstva finančnega jamstva za zapiranje deponije.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna
ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske
uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora, Turistično informacijskega centra in
na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri čemer se
prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika med glavnimi programi v
okviru področja proračunske porabe in ne več kot 10% obsega programa v sprejetem
proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih
skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik
krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz
investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno
prerazporejanje namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih prihodkov,
med nameni, razen med odhodki, ki se pomenijo operativne stroške (elektrika, voda,
komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov).
Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31.12. krajevne
skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim
računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt
razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
- v letu 2019 20% navedenih pravic porabe in
- v ostalih letih 10% navedenih pravic porabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki
se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih
programov in druge spremembe projektov.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Občinski svet potrjuje investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte v vrednosti, ki
presega 150.000 EUR z vključenim ddv – jem in novelacije te investicijske dokumentacije, če
se investicijski stroški povečajo za več kot 20%. Vso ostalo investicijsko dokumentacijo in
vse ostale novelacije potrjuje župan.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena župan potrjuje tudi investicijsko dokumentacijo in
novelacije le – te za investicijske projekte v vrednosti, ki presega 150.000,00 z vključenim
ddv, če gre za projekte, ki so sofinancirani z evropskimi, državnimi ali drugimi viri.
8. člen
Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, je proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 50.000,00 €ov.
Na predlog Oddelka za finance odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 € župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen
pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami
v višini do 10.000 €.
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v skupni
višini 20.000 €.
11. člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje
oziroma za investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost
transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi
oziroma investicijsko vzdržuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2018 za investicije, predvidene v občinskem
proračunu lahko zadolži do višine 369.135,00 evrov.
13. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo
pridobiti soglasje ustanovitelja.
6. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 4102-4/2016
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l.r.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga odlok ureja:
Postopke sprejemanja odloka o proračunu ureja Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
11/11 - UPB4, 14/2013 popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 92. člen Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka:
Razlog za sprejem odloka o proračuna je zagotovitev nemotenega poslovanja občine v letu
2018.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Proračunski prihodki in proračunski odhodki so usklajeni.
Pripravili:
Karmen Slokar,
Oddelek za finance

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

Bilanca prihodkov in odhodkov

konto

plan
2018

I.

SKUPAJ PRIHODKI

22.553.137,09

70

DAVČNI PRIHODKI

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

10.564.176,00

7000

dohodnina

10.564.176,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.896.687,00

7030

davki na nepremičnine

1.606.650,00

7031

davki na premičnine

7032

davki na dediščine in darila

130.500,00

7033

davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje

158.030,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

362.630,00

7044

davki na posebne storitve

7047

drugi davki na uporabo blaga in storitev

12.823.493,00

1.507,00

25.000,00
337.630,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

3.181.321,85

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100

prihodki od udeležbe na dobičku in divid.javnih podjetij

7102

prihodki od obresti

7103

prihodki od premoženja

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

31.200,00

7111

upravne takse

31.200,00

712

DENARNE KAZNI

25.700,00

7120

denarne kazni

25.700,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

49.847,80

7130

prihodki od prodaje blaga in storitev

49.847,80

2.251.963,04
90.500,00
2.560,00
2.158.903,04

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

822.611,01

7141

drugi nedavčni prihodki

822.611,01

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.815.000,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

810.000,00

7200

prihodki od prodaje zgradb in prostorov

810.000,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

7220

prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

7221

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

1.000.000,00

73

PREJETE DONACIJE

251.500,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.005.000,00
5.000,00

251.500,00
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7300

prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo

251.500,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.476.222,24

740

TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

2.476.222,24

7400

prejete sredstva iz državnega proračuna

1.815.522,24

7401

prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

7403

prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

10.700,00
650.000,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

2.005.600,00

787

PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ

2.005.600,00

7870

prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij

2.005.600,00

II.

SKUPAJ ODHODKI

23.048.481,25

40

TEKOČI ODHODKI

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

4000

plače in dodatki

4001

regres za letni dopust

34.153,46

4002

povračila in nadomestila

76.863,00

4004

sredstva za nadurno delo

7.080,00

4009

drugi izdatki zaposlenim

1.633,13

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

4010

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov.

85.412,14

4011

prispevki za zdravstveno zavarovanje

68.103,45

4012

prispevki za zaposlovanje

1.594,12

4013

prispevki za porodniško varstvo

1.187,32

4015

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

4.488,76

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4020

pisarniški in splošni material in storitve

157.438,45

4021

posebni material

460.402,00

4022

energija, voda,komunalne storitve in komunikacije

294.026,90

4023

prevozni stroški in storitve

4024

izdatki za službena potovanja

4025

tekoče vzdrževanje

4026

najemnine in zakupnine

14.172,00

4027

kazni in odškodnine

11.000,00

4029

drugi operativni odhodki

702.062,65

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

100.000,00

4031

plačila obresti od kreditov poslovnim bankam

100.000,00

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

99.000,00

4090

splošna proračunska rezerva

30.000,00

4091

proračunska rezerva

50.000,00

4092

druge rezerve

19.000,00

4.274.620,42
1.080.239,83
960.510,24

160.785,79

2.834.594,80

25.200,00
21.170,00
1.149.122,80
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41

TEKOČI TRANSFERI

410

SUBVENCIJE

4100

subvencije javnim podjetjem

4102

subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

8.388.063,44
735.025,37
42.647,37
692.378,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODIJSTVOM

4111

družinski prejemki in starševska nadomestila

3.991.523,00

4112

transferi za zagotavljanje socialne varnosti

15.000,00

4117

štipendije

13.248,00

4119

drugi transferi posameznikom

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

991.615,90

4120

tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

991.615,90

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4130

tekoči trasferi drugim ravnem države

124.291,85

4131

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

109.500,00

4132

tekoči trasferi v druge javne sklade in agencije

4133

tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

120.000,00

3.843.275,00

2.669.899,17

4.898,00
2.431.209,32

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

10.232.450,39

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200

nakup zgradb in prostorov

100.000,00

4202

nakup opreme

412.600,00

4204

novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije

4205

investicijsko vzdrževanje in obnove

557.022,43

4206

nakup zemljišč in naravnih bogastev

600.000,00

4207

nakup nematerialnega premoženja

15.000,00

4208

študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

234.885,00

43

153.347,00

10.232.450,39

8.312.942,96

431

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

4310

Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam

76.000,00

4314

investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

30.000,00

432

investicijski transferi proračunskim uporabnikom

47.347,00

4323

investicijski transferi javnim zavodom

47.347,00

106.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.
DELEŽEV

930.000,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

930.000,00

7512

Sredstva pridob. s prodajo kap. deležev v privat. podjetjih

930.000,00

72

-495.344,16
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C.

RAČUN FINANCIRANJA

50

ZADOLŽEVANJE

369.135,00

500

ZADOLŽEVANJE

369.135,00

5001

najeti krediti pri poslovnih bankah

5003

najeti krediti pri domačih kreditojemalcih

369.135,00

55

ODPLAČILA DOLGA

803.790,84

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

803.790,84

5501

odplačila dolga poslovnim bankam

803.790,84

0,00

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH

0,00

X.

PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET

0,00

XI.

SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV

0,00
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Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki
Skupni prihodki po predlogu proračuna za leto 2017 znašajo 21.518.215,74 eur in za leto 2018
22.553.137,09 eur. Prihodki zajemajo vse prihodke občinske uprave in krajevnih skupnosti, ki
se v proračun vključujejo na podlagi 19.c. in 19.č. člena Zakona o lokalni samoupravi. Prihodki
za upravo in za krajevne skupnosti skupaj so obrazloženi v nadaljevanju.
Davčni prihodki
1. davki na dohodek in dobiček
- dohodnina: za leto 2017 planirana dohodnina je izračunana ob upoštevanju
povprečnine 530,00 eur in za leto 2018 povprečnine 536,00 eur iz izračunov MF.
2. davki na premoženje
- davki na nepremičnine:
a. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča fizične osebe; Postavka zajema prihodek
sredstev iz nadomestila na podlagi ažuriranih podatkov ter vključuje vsa nezazidana in
zazidana stavbna zemljišča (parcele in objekte), za katere so zavezane fizične osebe,
Teh objektov je skoraj 9000 (92%) in predstavljajo 36% prihodkov NUSZja.
b. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravne osebe; Postavka zajema prihodek
sredstev iz nadomestila na podlagi ažuriranih podatkov ter vključuje vsa nezazidana in
zazidana stavbna zemljišča, za katere so zavezane pravne osebe, teh objektov je 719
(7.4%) in predstavljajo 64% prihodkov NUSZja.
c. ostali davki: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene realizacije za leto
2016
- davki na premičnine: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene
realizacije za leto 2016
- davki na dediščine in darila: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene
realizacije za leto 2016
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje znesek za leto 2017 in 2018 je
planiran na podlagi ocene realizacije za leto 2016
3. domači davki na blago in storitve
- davki na posebne storitve: v letu za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene
realizacije za leto 2016
- drugi davki na uporabo blaga in storitev:
a. okoljska dajatev za obremenjevanje voda. Sredstva okoljske dajatve so planirana glede
na realizacijo prihodkov v letu 2016 z upoštevanjem izvedbe novih investicij v
kanalizacijsko omrežje.
b. turistična taksa: znesek se povečuje glede na rast števila prenočitev
c. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: Na tej postavki so planirani prihodki od
pristojbin, ki se namensko porabljajo za vzdrževanje gozdnih cest skladno s planom
Zavoda za gozdove.
d. požarna taksa: požarna taksa je namenski prihodek za nabavo gasilskih vozil in
opreme.
e. ostali davki: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene realizacije za leto
2016
Nedavčni prihodki
1. udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah javnih podjetij: za leto 2017 je planiran
znesek dividend iz naložbe v Mlinotest d.d. in znesek nakazila za sofinanciranje
nakupa opreme za objekt nujne medicinske pomoči, za leto 2018 je planiran znesek
dividend.
- prihodki od premoženja:
a. 75001 – najemnine javne infrastrukture: Najemnina javne infrastrukture je planirana v
višini amortizacije, obračunane v letu 2016 za osnovna sredstva, ki so bila oddana KSD
v najem in povečana s faktorjem 1,5 za obračunano najemnino na vodovodnih in
kanalizacijskih omrežjih skladno s pripravljenim predlogom Operativnega programa
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odvajanja in čiščenja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo, ki predvideva izgradnjo
javnega omrežja na območju celotne občine v 15 letnem obdobju.
b. 04015 – stroški in vzdrževanje poslovnih prostorov: predvidena so sredstva najemnin in
odškodnin iz naslova sklenjenih zavarovanj od poslovnih prostorov, ki jih oddajamo
direktno v najem.
c. 11013 - trajnostno gospodarjenje z divjadjo: Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
predstavljajo namenska sredstva dela koncesije, ki jo Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, zbere iz naslova upravljanja z lovišči. Zbrana koncesijska dajatev se v deležu
50% preusmeri v proračun lokalne skupnosti.
d. 16015 - investicijsko vzdrževanje stanovanj: Sredstva najemnin so planirana skladno z
lansko realizacijo in se namenjajo za tekoče odhodke in vzdrževanje stanovanj.
e. 18131 – Ajdovski kino
V drugi polovici leta 2016 je občina poskusno sofinancirala projekt »Moj kino«,
katerega namen je omogočiti občanom v krajih, kjer ne deluje stalni kinematograf, da si
enkrat na mesec lahko ogledajo najnovejše filme v sodobni 2K ali 4K in 3D tehnologiji.
Za leto 2017 in 2018 je izbor izvajalca predviden preko javnega razpisa. V okviru
stroškov, ki se bodo krili izvajalcu, je predvideno tudi zagotavljanje sredstev za najem
Dvorane prve slovenske vlade, zato je zaradi bruto principa prikazovanja denarnega
toka predviden prihodek iz naslova najemnin dvorane.
f. ostali prihodki: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene realizacije za
leto 2016
2. takse in pristojbine
- upravne takse: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene realizacije za
leto 2016
3. denarne kazni
- denarni kazni: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran v višjem znesku zaradi prenosa
nalog na Medobčinsko upravo.
4. prihodki od prodaje blaga in storitev
- prihodki od prodaje blaga in storitev:
a. 04016 - investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju KSD
d.o.o.: planirana so sredstva od najemnin za poslovne prostore v lasti Občine
Ajdovščina, s katerimi upravlja KSD.
b. ostali prihodki: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene realizacije za
leto 2016
5. drugi nedavčni prihodki
- drugi nedavčni prihodki:
a. komunalni prispevki: planirani so prihodki od komunalnih prispevkov za investicije na
območju celotne občine.
- 14016 Poslovna Gojače 1. faza: planirani so prihodki od komunalnih prispevkov za
investicije na območju poslovne cone.
- 14020 Poslovna cona Pod železnico in Mirce 1. faza: planirani so prihodki od
komunalnih prispevkov za investicije na območju poslovne cone.
- 14023 Poslovna cona Ajdovščina - V Talih: planirani so prihodki od komunalnih
prispevkov za investicije na območju poslovne cone.
b. 06012 - tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: planirani so prihodki iz naslova
zavarovalnin
c. 18101 – Hiša mladih Vipavska cesta: planirani so prihodki iz naslova zavarovalnin
d. ostali prihodki: znesek za leto 2017 in 2018 je planiran na podlagi ocene realizacije za
leto 2016
Kapitalski prihodki
1. prihodki od prodaje osnovnih sredstev
- prihodki od prodaje zgradb in prostorov: V 2017 je planirana prodaja enega zasedenega
občinskega stanovanja, v kolikor ne bo realizirana prodaja, ki je bila predvidena v letu 2016 in
za primere novih interesentov za odkup. Nadalje je predvidena prodaja zgornje etaže objekta
na Tovarniški 3g, nato poslovnega prostora na IV. Prekomorske 61 kot tudi morebiti drugega
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premoženja, ki je bila planirana v 2016, pa do konca leta ne bo realizirana (prodaja objekta
Kovk 33, ter lope na Idrijski cesti - parc. št. 1190 k.o. Ajdovščina). Planirana je tudi prodaja
drugega premoženja, za katerega bi se izkazalo, da ga Občina Ajdovščina ne bo več
potrebovala za svoje potrebe.
V 2018 je predvidena prodaja dela mase novozgrajenih občinskih stanovanj, ravno tako pa
morebitnega drugega premoženja, za katerega bi se izkazalo, da ga Občina Ajdovščina ne
bo več potrebovala za svoje potrebe.
2. prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja:
- V 2017 je predvidena prodaja zemljišč na območju obrtnih con, predvsem na območju OC
Tale, OC Pod Železnico, OC pod Fructalom in OC v Mircah, na prihodkovni strani so
načrtovani prihodki v okviru menjav zemljišč v OC Pod železnico z družbo SLO-CAR d.o.o. in
v Mircah z družbo Bia Separations d.o.o. (v kolikor ne bo realizirano že do konca leta 2016)
ter druga zemljišča v okviru menjav zaradi funkcionalnih ureditev obrtnih con. Nadalje so
predvidene druge manjše prodaje in menjave na podlagi vlog občanov ali na pobudo Občine.
V 2018 je ravno tako predvidena prodaja zemljišč na območju obrtnih con in pa drugih
območjih na podlagi vlog občanov.
Prejete donacije
1. prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb:
a. 75002 – planirana je pričakovana donacija lokalnega gospodarstva za ureditev
Lavričevega trga.
Transferni prihodki
1. transferi prihodki iz drugih javno finančnih institucij
- prejeta sredstva iz državnega proračuna
a. 07009 – Nabava gasilskih vozil in opreme: Namenski prihodek za nabavo vozil in
opreme je požarna taksa. V letih 2017 in 2018 se predvideva prihodek po 76.000,00
€/leto
b. 06044 - delovanje medobčinske uprave: v letu 2018 so planirani prihodki iz naslova
sofinanciranja državnega proračuna za delovanje medobčinske uprave
c. 07019 – Holistic – Projekt je sofinanciran v višini 95% vseh stroškov, in sicer 85% iz EU
sredstev (Jadranski čezmejni program IPA) in 10 % iz nacionalnih virov (Služba vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Prihodki so vezani na
dinamiko izvajanja projekta.
d. 07023 WIND RISK – Iz naslova Evropske Komisije je Občina Ajdovščina v okviru
projekta Wind Risk prejela sofinanciranje (avans) v višini 33.000 €. V letu 2016 prihodki
niso bili predvideni, predvideni so šele po zaključku vseh aktivnosti v letu 2017.
e. 11012 - Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture: sredstva MKGP, ki so namenski
prihodek, so v isti višini razporejena na odhodkih za tekoče vzdrževanje gozdnih cest.
f. 13009 - vzdrževanje lokalnih cest: Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov RS planiramo 2/3 prihodkov iz naslova sorazmernega deleža od skupne
vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa, ki se bodo namenili za
vzdrževanje lokalne ceste na Brjah.
g. 16044 - Planirani so prihodki Stanovanjskega sklada RS v izgradnjo
večstanovanjskega objekta na Ribniku SBII.
h. 16066 – Prometna strategija: Planirani so prihodki iz državnega proračuna za
sofinanciranje izdelave dokumenta prometne strategije po sklenjeni pogodbi z
Ministrstvom za infrastrukturo.
i. 16066 – SmartMaus: Projekt se iz naslova EU sofinancira v višini 85% celotne
vrednosti projekta. Prihodki so vezani na dinamiko izvajanja aktivnosti, poročanja in
izplačevanja izdatkov.
j. 16072 – NIFOB: Projekt je 100% financiran iz programa Evropa za državljane. Projekt
se zaključuje junija 2017, zato so prihodki planirani v letu 2017.
k. 19037 - Osnovna šola Danila Lokarja. Planirani so prihodki od Ministrstva za šolstvo v
višini 600.000 € za leto 2017 (200.000 več od planiranih bomo prejeli že v letu 2016) in
820.247 € za leto 2018 skladno s podpisano pogodbo in dvema dodatkoma k pogodbi.
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l.

m.

n.

o.
p.
q.

20007 Financiranje družinskih pomočnikov: Zakon o socialnem varstvu predvideva, da
morajo upravičenci do družinskega pomočnika sofinancirati to storitev na osnovi
njihovih dohodkov, tako kot večino socialnih storitev, poleg tega je občina upravičena
tudi do njihovega dodatka za tujo nego in pomoč, ki ga izplačuje ZPIZ in do dodatnih
sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila izplačana iz proračuna občine v
posameznem letu nad 0,35% primerne porabe, ki jih izplača MDDSZ. Za leto 2017 je iz
naslova vračila sredstev MDDSZ planiranih 85.630 € prihodkov, iz nakazil ZPIZ in
zavezancev za plačilo pa 20.374 €. V enaki višini so planirani tudi prihodki za leto
2018.
20015 Povračilo sredstev za subvencijo tržnih najemnin: Na podlagi 121.a in 121.b
člena Stanovanjskega zakona občine izplačujemo subvencije najemnikom v tržnih
stanovanjih, če izpolnjujejo pogoje za dodelitev subvencije po ZUPJS in če so se
uvrstili med upravičence do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem v primeru, da je
občina imela javni razpis manj kot pred letom dni, oziroma če razpisa ni bilo, pa se
najprej preveri, če najemnik izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem in šele nato, če ustreza pogojem iz ZUPJS za dodelitev subvencije.
Po preteku koledarskega leta občine državo zaprosijo za vračilo 50 % izplačanih
sredstev za subvencijo tržnih najemnin prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj. V
letu 2017 pričakujemo prihodek iz tega naslova v višini 9.690 €. V enaki višini so
planirani tudi prihodki za leto 2018.
75002 - ostali prihodki: Planirani so prihodki ministrstva, pristojnega za infrastrukturo,
za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117
Ajdovščina-Predmeja;
11012 - Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture: Planirana so sredstva MKO, ki jih
občina vsako leto pridobi za vzdrževanje gozdnih cest. Višina sredstev je planirana v
višini realizacije v letu 2016.
06040 - upravičeni stroški javno delo: ZRSZ za udeležence javnih dela zagotavlja
refundacijo stroškov povezanih z javnimi deli: stroški plač 65 %, stroški prehrane,
prevoza.
06043 družbeno koristno delo: Center za socialno delo bo občini na podlagi zahtevka
refundiral stroške prevoza, prehrane, prispevkov ter drugih stroškov za opravljeno
družbeno koristno delo, v kolikor bomo družbeno koristno delo izvajali.

- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
a. 75002 - Planirani so prihodki s strani Občine Vipava za kritje stroškov šolanja učencev
iz Sanabora na OŠ Col. Znesek je enak za leti 2017 in 2018.
b. 14030 ureditev informacijskih točk
Za ureditev informacijske točke planinske steze v smeri Čavna planiramo v letu 2017
pridobiti 10.000 sredstev v letu 2018 pa še 5.000. Investicija je vezana na prejeta
sredstva.
c. 17002 - Zdravstveni dom Ajdovščina
V letu 2017 je predvidena izvedba investicije v ureditev prostorov na Bevkovi 13 za
potrebe fizioterapije in zdravstvene vzgoje. Gre za dejavnosti Zdravstvenega doma
Ajdovščina, ki se izvajajo na eni lokaciji za potrebe prebivalcev obeh občin, zato bo
investicijo skladno z ustanoviteljskim deležem (23,97%) sofinancirala Občina Vipava.
Po izvedbi bodo prostori predani v upravljanje javnemu zavodu.
d. 17013 – Nakup opreme za NMP: V letu 2017 bo potrebno zamenjati iztrošeno
reševalno vozilo z medicinsko opremo. Z investicijo nameravamo kandidirati na razpis
za sofinanciranje investicij na primarni ravni Ministrstva za zdravje. Prijavitelj na razpis
je lahko samo občina, čeprav sredstva za nakup zagotavlja zavod (v našem primeru
Zdravstveni dom Ajdovščina) in investicija mora biti uvrščena v veljavni proračun, zato
so na prihodkovni in odhodkovni strani planirana sredstva v enaki višini
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Prejeta sredstva iz Evropske unije
- prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij
a. 11023 – LIFE: Občina Ajdovščina je skupaj z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško
fakulteto, Hidrotehnik d.d., Inštitutom za vode RS, podjetjem BO-MO in vodilnim
koordinatorjem projekta Razvojno Agencijo ROD Ajdovščina, uspešno pridobila sredstva iz
EU programa LIFE za projekt LIFE ViVaCCAdapt, skupaj z nacionalnim sofinanciranjem s
strani Ministrstva za okolje in prostor. Občina Ajdovščina je s strani EU v letu 2016 prejela
sofinanciranje (avans) v višini 18.439,20 €. Občina Ajdovščina bo tekom projekta do leta
2021 prejela še ostali del sofinanciranja.
b. 14035 celovita ureditev Tabora nad Črničami: za financiranje ureditve Tabora nad
Črničami planiramo prihodek v višini 500.000 EUR iz naslove sredstev EU. Izvedba
investicije je vezana na pridobitev sredstev.
c. 16067 kamp Vrtovče: za izgradnjo kampa Vrtovče planiramo pridobiti sredstva EU in
sicer v letu 2017 20.000 EUR ter v letu 2018 230.000 EUR. Izvedba investicije je vezana
na pridobitev sredstev.
d. 18121 športni park Predmeja: Za izvedbo investicije športnega parka na Predmeji
planiramo pridobiti sredstva EU in sicer v letu 2017 96.500 EUR ter v letu 2018 103.500
EUR. Izvedba investicije je vezana na pridobitev sredstev.
e. 12005 projekt ELENA: Sredstva so predvidena za tehnično pomoč pri prijavi na razpise
in izdelavo projektne dokumentacije za energetsko prenovo glasbene šole ter optimizacijo
vodovodnih sistemov. Investicija je sofinancirana z evropskimi sredstvi EIB banke, ki jih je
pridobila agencija Golea na razpisu, v višini 90% upravičenih stroškov.
Odhodki
Skupni odhodki za leto 2017 znašajo 23.383.588,75 eur in za leto 2018 znašajo 23.048.481,25
eur in so zajeti po isti metodologiji, kot to velja za prihodke. Obrazložitev posameznih postavk
je napisana v poglavju obrazložitve posebnega dela proračuna po posameznih neposrednih
proračunskih uporabnikih.
Prihodki in odhodki so uravnoteženi. Odhodki se pokrivajo iz prihodkov tekočega leta.
Proračunski presežek ali primanjkljaj
Na podlagi ocene realizacije leta 2016 planiramo prenos iz leta 2016 v leto 2017 v višini
2.124.186,81 eur, prenosa v leto 2018 ne planiramo.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V letu 2017 se planira prodajo kapitalskih deležev v družbah, kjer Občina Ajdovščina nima več
javnega interesa, v skupni višini 176.785,90 eur. O tej ugotovitvi Občinski svet sprejema
poseben sklep in na podlagi tega sklepa Program prodaje kapitalskih naložb Občine
Ajdovščina za leto 2017, kot sestavni del gradiva pri sprejemanju proračuna za leto 2017.
V letu 2018 je predvidena prodaja delnic Mlinotesta d.d. v višini 930.000,00 eur. U ugotavljanju
prenehanja javnega interesa bo občinski svet sprejel sklep in na tej podlagi bo pripravljen
program prodaje.

C. Račun financiranja

Zadolževanje
V letu 2017 je planirana nova zadolžitev, ki bo nadomestila neugoden najet kredit iz leta 2014.
S tem bomo za celotno dobo odplačila kredita iz naslova plačila obresti prihranili predvidoma
okrog 200.000,00 eur Poleg tega je planiran znesek povratnih sredstev za sofinanciranje
občinskih investicij iz proračuna države. Ta zadolžitev je planirana tudi za leto 2018.
Odplačila dolga
V računu financiranja za leto 2017 in 2018 planiramo odhodke za odplačilo glavnice kreditov.

139

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2017 IN 2018

140

Finančni načrt občinske uprave
PODROČJE
01 - POLITIČNI SISTEM
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Glavni program
0101 Politični sistem
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Podprogram
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Vsebina podprograma je naslednja: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele
občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).
Proračunske postavke
01007 stroški izvedbe volitev in referendumov
Sredstva so namenjena za financiranje stroškov v zvezi z zagotavljanjem plakatnih mest za
volitve predsednika države v letu 2017 ter za plakatna mesta za volitve v Državni zbor RS in
lokalne volitve v letu 2018.
III. PREGLED PREDPISOV
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah 493-26/2014
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o samoprispevku
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških
PODROČJE
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
nadzornega odbora občine.
Glavni program
0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pripravo strategije
občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja
občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine.
Podprogram
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
Zajema sredstva za pripravo strategije občine
Proračunske postavke
02001 strategija razvoja občine
V letu 2017 planiramo dokončati izdelavo strateškega razvojnega dokumenta, ki bo nadomestil
Strategijo gospodarskega razvoja občine Ajdovščina 2005-2015. Potrjen razvojni dokument
načrtujemo izdati v tiskani obliki.
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Glavni program
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
Podprogram
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike.
Zajema stroške plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave,
komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre
za izplačila iz proračuna.
Proračunske postavke
02002 stroški plačilnega prometa
Planirana so sredstva za plačilo provizije Upravi za javna plačila in bankam.
02005 plačila za pobiranje okoljskih dajatev
Za vodenje sredstev okoljskih dajatev, sestavo poročil in zaračunavanje okoljskih dajatev
imamo s KSD sklenjeno pogodbo za plačilo storitev v višini 0,5% od zaračunane okoljske
dajatve.
02006 javna blagajna
Planirana so sredstva za plačilo provizije za položnice občanov, ki jih plačujejo na javni
blagajni. Na javni blagajni na tak način lahko plačujejo položnice občani Občine Ajdovščina.
Plačujejo lahko položnice, ki so jih izdali javni zavodi, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je
Občina Ajdovščina, krajevne skupnosti in Občina Ajdovščina in ostali javni zavodi.
III. PREGLED PREDPISOV
- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne
uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- Zakon o lokalni samoupravi
PODROČJE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Glavni program:
0403 - Druge skupne administrativne službe
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov,
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanje z občinskim premoženjem ter sredstva
za poslovne prostore občine.
Podprogram
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
Obveščanje domače in tuje javnosti zajema sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnem
glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije), izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo
celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunske postavke
04002 izdelava celostne podobe občine
Sredstva so planirana za izdelavo podrobnejše celostne podobe občine (enotna podoba vabil,
kuvert, dopisov, map, vrečk in drugih materialov in protokolov).
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04004 priprava in objava občinskih predpisov
Planirani so stroški objave občinskih predpisov in drugih objav v Uradnem listu ter stroški
objave občinskih predpisov ter izdelave in objave neuradno prečiščenih besedil občinskih
predpisov, ki se objavljajo v Katalogu informacij javnega značaja na občinski spletni strani –
povezava na spletne strani Lex localis.
Pod »Drugi posebni material in storitve« so planirani stroški za dostop do portala s pravnimi
informacijami s področja lokalne samouprave.
Podprogram
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
Izvedba protokolarnih dogodkov zajema sredstva za kritje stroškov praznovanja občinskega in
državnih praznikov.
Proračunske postavke
04006 praznovanje občinskega praznika
Na tej postavki so planirani stroški v zvezi z izvedbo slavnostne seje ob občinskem prazniku,
vključno z nagradami in priznanji občinskim nagrajencem, honorarji nastopajočim, pogostitvijo,
čiščenjem, cvetjem in ostalimi stroški, ki nastanejo v zvezi z izvedbo te proslave
04007 praznovanje državnih praznikov
Sredstva so namenjena pripravi in izvedbi Dneva državnosti in Dneva samostojnosti ter
sofinanciranju proslave priključitve Primorske k matični domovini, za kulturni praznik pa se
namenja sredstva za plačilo materialnih stroškov izvedbe proslave.
04008 ostale prireditve
Sredstva so namenjena pripravi in izvedbi vseh prireditev, sprejemov, odprtij, podpisov pogodb
in podobnega, v okviru delovanja občine.
Podprogram:
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.
Vsebina podprograma je naslednja: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno
zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi
protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije
v poslovne prostore v lasti občine.
Proračunske postavke
04003 urejanje lastništva nepremičnin
Odškodnine zaradi sodnih postopkov: Sredstva so namenjena poravnavi sodnih stroškov v
primerih, ko je Občini Ajdovščina v sodnih postopkih v zvezi z nepremičnim premoženjem
naloženo plačilo določenih stroškov (cenitve, odškodnine, predujmi v postopkih…), ter plačilo
pravnega zastopanja s strani odvetnikov, nadalje plačilu tolmačev in pa notarjev.
04012 poslovni prostori v upravljanju KSD
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne
stroške, za katere vir je prihodek od najemnine.
04014 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov – nakup poslovnih stavb
V 2017 se zagotovijo sredstva za nakup poslovnega prostora, za katerega se bo za nakup
pojavila potreba oz. bi Občina uveljavila predkupno pravico.
Za 2018 se zagotovijo sredstva za nakup poslovnih stavb, glede katerih se bo za nakup
pojavila potreba oz. bi Občina uveljavila predkupno pravico.
04014 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov – nakup drugih zgradb in
prostorov
V 2017 se predvideva nakup objekta na parceli 3135 k.o. Vipavski Križ – bivšega
materinskega doma na Cesti, nadalje se zagotovijo tudi sredstva za nakup prostora za javne
sanitarije v centru mesta Ajdovščina. Za 2018 se zagotovijo sredstva za nakup poslovnih
stavb, glede katerih se bo za nakup pojavila potreba oz. bi občina uveljavila predkupno
pravico.
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04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov
Sredstva so na kontu drugi posebni material in storitve namenjena izdelavi požarnih redov
Domov krajanov krajevnih skupnosti. Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje in tekoče
stroške za poslovne prostore, ki jih dajemo neposredno v najem. Za leto 2017 je predvidenih
320 € za plačilo stroškov prostorov na Bevkovi 13, ki se bodo urejali za potrebe ZD
Ajdovščina.
04017 Register premoženja občine: Sredstva se zagotavljajo za izvajalca vzpostavitve
elektronske evidence nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina.
04018 rezervni sklad za poslovne objekte
Za nepredvidena večja popravila skupnih naprav in prostorov na poslovnih objektih
namenjamo 1.000 € letno v rezervni sklad.
04022 ureditev vaškega jedra Cesta
V letu 2017 in 2018 so sredstva predvidena za dokončanje ureditve vaškega jedra na Cesti, ki
obsega pokritje balinišča, ureditev otroškega igrišča ter asfaltacijo parkirnih mest. Obveze
izhajajo iz pogodbe z MGRT o brezplačnem prenosu zemljišča Občini.
04028 prostori KS Kamnje
Sredstva so planirana za ureditev medetažnih betonskih plošč v objektu bivše OŠ v Kamnjah.
04030 Učni center Brje
V letu 2017 načrtujemo dokup opreme v višini 14.583,11 €. Sredstva bodo namenjena nakupu
pasirnega stroja, inox premičnega delovnega pulta, flotatorja ter dodatne pisarniške opreme za
predavalnico. Ker smo z letom 2016 Učni center Brje predali v upravljanje KS Brje, bodo
sredstva za delovanje centra za leto 2017 in 2018 zagotovljena v okviru finančnega načrta KS
Brje.
04033 prostori KS Dolga Poljana
V letu 2016 je bil izbran izvajalec del za sanacijo strehe na Domu krajanov. Glede na to, da se
dela na objektu še niso pričela, se invesiticija v celoti zamika v leto 2017 v višini 27.200 EUR.
04036 prostori KS Predmeja
V letu 2018 je planirana sanacija strehe ter fasade Doma krajanov Predmeja
04045 prostori KS Podkraj
V letu 2018 je planirana sanacija strehe ter izgradnja sanitarij v prostorih KS Podkraj.
04046 Dom krajanov Otlica
Planirana je izgradnja nadstreška in prizidka za Domom krajanov (dvorano) na Otlici.
04077 Dom krajanov Dobravlje
Sredstva so planirana za projektno dokumentacijo energetske prenove Doma krajanov
Dobravlje.
III. PREGLED PREDPISOV
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
PODROČJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin
in drugih oblik povezovanja občin.
Glavni program:
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
Glavni program Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez
občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).
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Podprogram:
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Zajema sredstva za druge oblike povezovanja občin in za delovanje regionalne razvojne
agencije.
Proračunske postavke
06000 projekti – priprava in soudeležba
V letu 2017 in 2018 načrtno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov priprave dokumentacije
ter prijav na transnacionalne, čezmejne in druge programe. Del sredstev se zagotavlja tudi za
kritje lastnega deleža v projektih.
06003 delovanje Skupnosti občin Slovenije
Sredstva so namenjena plačilu članarine za članstvo v Skupnosti občin Slovenije.
06004 Regionalna razvojna agencija – delovanje
Sredstva so namenjena kritju sorazmernega dela stroškov delovanja mrežne regionalne
razvojne agencije. Delovanje Mrežne regionalne razvojen agencije bo v letu 2017 in 2018
predvidoma izvajala Razvojna agencija Rod.
06029 Regionalna razvojna agencija – programi
Sredstva se namenja za izvajanje skupnih regionalnih programov in sicer starih obveznosti iz
izvajanja štipendijske sheme, sofinanciranju projekta regionalne destinacijske organizacije ter
drugih regijskih projektov.
06053 Lokalna akcijska skupina
Sredstva se v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo in okolje zagotavlja na posebni
postavki in sicer za namen plačila posebnih materialnih stroškov in storitev. Stroške za
delovanje LAS-a zagotavljata 2 občini v enakih zneskih.
Glavni program:
0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Vključuje sredstva za sofinanciranje in delovanje občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram:
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Zajema sredstva za delovanje zvez občin (medobčinske uprave)
Proračunske postavke
06050 delovanje krajevnih skupnosti
Sredstva so namenjena pogodbenemu razmerju za dela, ki se izvajajo na sedežu KS
Ajdovščina (uradne ure KS Ajdovščina ter delovanje KS). Sredstva za plačilo navedenih del se
zagotavljajo iz sredstev za tekoče poslovanje KS in so prenesena iz finančnega plana KS na
postavko v proračunu OA.
Podprogram:
06029002 Delovanje zvez občin
Zajema sredstva za delovanje zvez občin (medobčinske uprave)
Proračunske postavke
06044 delovanje medobčinske uprave
Letni strošek medobčinske uprave za Občino Ajdovščina znaša po oceni sedežne občine
124.291,85 EUR. Sredstva na postavki vključujejo tudi strošek za nakup novega službenega
vozila v višini 17.000,00 eur, ki ga bo za potrebe medobčinske uprave zagotovila Občina
Ajdovščina. Stroški delovanje so v višini 50% sofinancirani iz državnega proračuna.
Glavni program:
0603 - Dejavnost občinske uprave
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
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Podprogram:
06039001 Administracija občinske uprave
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),
Proračunske postavke
06002 stroški storitev po pooblastilu
Postavka je namenjena za plačevanje stroškov priprave projektnih pogojev ter soglasij, ki jih
za občane pripravlja KSD. Poleg tega se iz navedene postavke krijejo stroški geodeta za vris
javne infrastrukture v kataster. Zaradi povečane intenzitete gradnje, se stroški za izdana
soglasja in projektne pogoje malenkostno povišujejo v primerjavi s preteklim letom.
06007 plače in drugi izdatki zaposlenih
Planirana so sredstva za plače, prispevke in druge izdatke za zaposlene v upravi, razen plač
za TIC, ki so planirana posebej. Planirana so sredstva za predvideno število zaposlenih iz
kadrovskega načrta. Sredstva so izračunana upoštevaje podatke o plačnih razredih in
napredovanjih in trenutno veljavnih izhodiščnih vrednostih plačnih razredov.
06009 Materialni stroški občinske uprave
Materialni stroški za delovanje občinske uprave predstavljajo izdatke za pisarniški material,
čistila in storitve čiščenja, časopise, strokovno literaturo, uniforme in službena oblačila,
zdravniške preglede, električno energijo, komunalne storitve, telefon, ogrevanje, goriva in
maziva, vzdrževanje avtomobilov, poslovnega najema vozila, vzdrževanje računalniške in
programske opreme, stroške za strokovno izobraževanje, stroške zavarovalnih premij, kazni
ter stroške posebnih revizijskih ter svetovalnih storitev, poštnin, delo preko študentskega
servisa in drugo.
06040 upravičeni stroški javno delo
Na postavki so predvidena sredstva za predvidena javna dela v letu 2017. Občina zagotavlja
sredstva za plače v višini 35 %, preostalih 65 % stroškov plač zagotavlja ZRSZ v obliki
refundacije. Poleg deleža plače občina zagotavlja še sredstva za regres za letni dopust.
Sredstva so enako kot v letu 2016 planirana za 4 javne delavce, 3 z visoko izobrazbo in 1 s
srednjo stopnjo izobrazbe. Za leto 2018 so sredstva planirana v enaki višini kot v letu 2017.
06043 družbeno koristno delo
Na postavki se zagotavlja sredstva za opravljanje dela v splošno korist – nadomestitve kazni,
globe z opravo nalog v splošno korist. Občina zagotovi sredstva za prispevke, druge osebne
prejemke in varstvo pri delu, vse pa dobi refundirano s strani Centra za socialno delo
Ajdovščina. Medsebojno razmerje se uredi s pogodbo med OA in CSD. Sredstva se zagotavlja
v enaki višini za leto 2017 in 2018.
Podprogram
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave.
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema
tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko
vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup
prevoznih sredstev.
Proračunske postavke
06012 tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov so namenjena v glavnem za popravilo
škode na objektih ob naravnih nesrečah, ki jo delno krijemo iz naslova prihodkov zavarovalnin.
06013 - Nakup opreme
Sredstva so namenjena rednemu posodabljanju računalniške in programske opreme, nakupu
opreme za protivlomno varovanje občinske stavbe, prikazovalnikov ter programa za vodenje
projektov in E-razpisov.
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06014 nakup avtomobilov
V letu 2017 so planirana sredstva za plačilo kupnine za avto kupljen v letu 2016.
06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju upravne stavbe občinske uprave. V letu
2017 načrtujemo preureditev razsvetljave v pisarnah ter ureditev ogrevanja, ki je bilo do sedaj
urejeno preko toplovoda iz stavbe 3 OŠ.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah
PODROČJE
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja
v primeru naravnih in drugih nesreč.
Glavni program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in programa varstva pred požarom.
Podprogram:
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zajema organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in
vzajemne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in
opremljanje gasilcev, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Proračunske postavke
07002 enote in službe civilne zaščite
V primeru intervencije zaradi naravne nesreče nastanejo takojšni stroški (zagotovitev
potrošnega materiala, organizacija prehrane reševalcem in prizadetim, nakup peska, nakup
protipoplavnih vreč…). Iz te proračunske postavke se zagotovijo sredstva pred koriščenjem
proračunske rezerve oziroma za reševanje manjših naravnih nesreč. V primeru naravne ali
druge nesreče, se pri pooblaščenih podjetjih naroči prve nujne sanacijske ukrepe (strojna dela
s kopačem, reševanja z avtodvigalom, geološki ogledi, raziskovalne vrtine…). Iz te
proračunske postavke se zagotovijo tudi sredstva za tehnične preglede vozil namenjenih
izključno za delovanje v ZIR, zavarovanja le teh vozil in plovila, servisi opreme za reševanje
(agregati, grelna telesa, šotor…). Skladno z pogodbo med OA in poveljnikom CZ Občine
Ajdovščina se enkrat letno nakaže sredstva poveljniku CZ za pripravljenost in dejansko
opravljeno delo na področju CZ.
V soglasju s poveljnikom CZ se opravi nakup nove opreme za zaščito in reševanje. Za leti
2017 in 2018 se predvideva ureditev skladišča CZ na Ribniku (električna napeljava in
pregradnja prostorov ter nakup novih sodobnih zvez.
07005 društva s področja civilne zaščite
Na podlagi vlog društev, s katerimi je podpisana pogodba o izvajanju nalog ZIR se bo
sofinanciralo izvedbo izobraževanj in usposabljanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti v
primeru naravnih in drugih nesreč.
Na podlagi analize Poveljnika CZ in strokovnih delavcev, bo z društvi podpisana pogodba o
sofinanciranju dejavnosti na področju zaščite in reševanja ter nakupa opreme, ki jo društva
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uporabljajo za zagotavljanje ustrezne pripravljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč
(radijske postaje, šotori za nastanitev, vrvi in druga reševalna oprema,…). Višina sredstev na
postavki ostane enaka kot v letu 2016.
07018 Rdeči Križ – ekipa prve pomoči
Občina Ajdovščina je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotavljati pripravljenost ene
ekipe prve pomoči, ki posreduje v primeru, ko redne zdravstvene ekipe ne zmorejo same
opraviti dela. Sofinanciranje vključuje: usposabljanja ekipe, izvedbo vaj in tekmovanj na
različnih nivojih. Občina zagotavlja tudi sredstva za nakup opreme ekipe prve pomoči (osebna
in skupna oprema).
07019 Holistic
Projekt Holistic (Adriatic Holistic Forest Fire Protection) se izvaja v okviru Jadranskega
čezmejnega programa IPA, instrumenta predpristopne pomoči Evropske unije državam
kandidatkam in potencialnim kandidatkam. Njegov namen je zmanjšati število in omiliti
posledice gozdnih požarov, izboljšati varnost ljudi, njihovega premoženja ter bivanjskega
okolja, izboljšati njihovo ozaveščenost o tej temi, pa tudi vzpostaviti trajnostni model uporabe
biomase v državah partnerkah. Projekt se je pričel oktobra 2013, zaključil pa se bo v letu 2016.
V njem sodeluje 20 partnerjev iz 8 držav Jadranske regije. Občina Ajdovščina je v projekt
vključena s proračunom 667.795,04 €, pri čemer program in nacionalni viri zagotavljajo
financiranje 95% vseh stroškov. V letu 2017 se zagotavlja sredstva za zaključek projekta in
poročanje. Sredstva v višini 4.400 EUR so namenjena za ureditev rampe za invalide do prvega
nadstropja.
07023 WIND RISK
Projekt Wind Risk je za Občino Ajdovščina vreden cca 80.000 € od tega je 75% financiran s
strani Evropske komisije. Projekt se bo zaključil 31.12.2016. V letu 2017 se zagotavlja
sredstva za zaključek projekta ter poročanje. Projekt se sicer nanaša na problem merjenja
vetra ter pravočasnega oziroma optimalnega ukrepanja in boljše pripravljenosti na pojav
hudega vetra in njenih posledic na infrastrukturo, tranzit, zgradbe, prebivalce in gozdove. V
projektu sodelujejo še Univerza v Ljubljani, Univerza Dortmund in Univerza Split, ki se loteva
tudi problematike varnosti pomorskega prometa z vidika vpliva vetra.
Podprogram:
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške
operativnega delovanja društev in drugih organizacij s področja ZIR, stroške dejavnosti
poklicne gasilske enote, dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko
vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirano s strani požarne
takse in občinskega proračuna), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.
Proračunske postavke
07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost
Sredstva za plače, prispevke in premije kolektivnega pokojninskega in dodatnega zavarovanja
se zagotavlja na podlagi zahtevkov javnega zavoda po dvanajstinah. V proračunu za leto 2017
in 2018 se je preneslo podatke iz leta 2016, ker še niso znane osnove za izračun plač.
Sredstva za blago in storitve se tudi zagotavlja po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega
zavoda. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1
»okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in
pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se za kritje stroškov opravljanja
praks in počitniškega dela mladih zagotavlja dodatna sredstva na materialnih stroških
(1.500€).
07014 Gasilska društva
Skladno s pogodbo se bo prostovoljnim gasilskim društvom (Ajdovščina, Col, Selo in Šmarje)
ter gasilski zvezi Ajdovščina nakazovalo sredstva za tekoče odhodke (zavarovanje operativnih
gasilcev, vozil in opreme, stroški ogrevanja, vzdrževanje opreme, stroške goriv in maziv,
stroški zavarovanja in registracijo vozil…) po dvanajstinah. Izvajanje zdravniških pregledov za
operativne gasilce se izvaja po seznamu, katere zagotavlja GZ Ajdovščina. Zavarovanja pri
ZZZS in SPIZ se za operativne gasilce nakaže enkrat letno, do konca meseca marca. Iz te
proračunske postavke se zagotavlja sredstva za povračilo stroškov za opravljanje specialnosti
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in izobraževanj ter poplačilo refundacij delovnega časa za primere odsotnosti z dela v primeru
usposabljanja oz. intervencij med delovnim časom.
V skladu s planom GZ se bo razdelilo sredstva za investicije posameznim gasilskim društvom.
V letu 2017 bo namenjenih več sredstev za investicije, ker bodo gasilska društva prejela
celotno požarno takso, ki so jo v letu 2016 odstopili GRC-ju. V letu 2018 bodo prejeli požarno
takso skladno z razdelilnikom požarne takse OA. Poleg omenjenih sredstev že od leta 2014
vsako leto rezervirajo del sredstev namenjenih za investicije.
07017 Gasilsko reševalni center – investicije
432300 investicijski transf. javnim zavodom: V letu 2016 je bilo dobavljeno gasilsko vozilo z
dvigalom in opremo TRV-2D, zato se v letu 2017 in 2018 ne predvideva večjih investicij razen
osebne in skupne reševalne opreme.
PREGLED PREDPISOV
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
PODROČJE
08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Glavni program:
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje
prometne varnosti in notranje varnosti v občini.
Podprogram
08029001 Prometna varnost,
Zajeta so sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
(zagotavljanje prometne vzgoje otrok, zagotavljanje prometne varnosti otrok in drugih
udeležencev v prometu, v prvem tednu začetka šolskega koledarja....).
Proračunske postavke
08001 delovanje na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
Iz te proračunske postavke se nameni sredstva za organizacijo tradicionalne prireditve
"Igrajmo se za varnost". Iz te postavke se zagotavlja izvedba vsakoletnih preventivnih akcij na
osnovnih šolah, izvedba kolesarskih izpitov za osnovnošolce ter preventivne akcije po
predlogu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina. Organizira se
prostovoljce v prvem tednu začetka šolskega leta. Del sredstev se nameni za aktivnosti
Policijske postaje Ajdovščina na področju preventive in vzgoje.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi
PODROČJE
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko
prispeva k povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, usklajuje ponudbo in
povpraševanje na trgu dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
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Glavni program:
1003 Aktivna politika zaposlovanja.
Glavni program v občini vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del in
drugih programov APZ na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialnovarstvenih, izobraževalnih, športnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).
Podprogram:
10039001 Povečanje zaposljivosti.
Sredstva so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa
javnih del in drugih programov APZ, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje. Število
zaposlenih skozi leta niha predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država, pa tudi glede
na izkazane potrebe javnih zavodov, neprofitnih organizacij in ustanov po javnih delavcih.
Sredstva so porabljena le, če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov Zavoda.
Proračunske postavke
10002 Javna dela v javnih zavodih
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih je za leto 2017 planirana v višini
101.636,00 €. Predvideva se enako število javnih del kot lani (24). Sredstva so namenjena
kritju stroškov plač, občina zagotavlja 35 %, preostali delež pa Zavod RS za zaposlovanje.
Zaposlenim na JD občina zagotavlja tudi plačilo regresa. Za leto 2018 je planiranih enako
število javnih del in posledično enaka višina sredstev kot v letu 2017.
10003 Javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del v neprofitnih organizacijah (društva in druge
organizacije) je za leto 2017 planirana v višini 73.141,00 €, glede na predvideno število javnih
del (16). Sredstva so namenjena kritju stroškov plač, občina zagotavlja 35 %, preostali delež
pa Zavod RS za zaposlovanje. Zaposlenim na JD občina zagotavlja tudi plačilo regresa. Za
leto 2018 je planiranih enako število javnih del in posledično enaka višina sredstev kot v letu
2017.
10005 javna dela KSD d.o.o.
Višina sredstev za sofinanciranje javnih del, ki se bodo izvajala v KSD d.o.o., je predvidena v
lanskih okvirih in sicer 35.835,00 €, za enak obseg javnih del (8). Sredstva so namenjena kritju
stroškov plač, občina zagotavlja 35 %, preostali delež pa Zavod RS za zaposlovanje.
Zaposlenim na JD občina zagotavlja tudi plačilo regresa. Za leto 2018 je planiranih enako
število javnih del in posledično enaka višina sredstev kot v letu 2017.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o urejanju trga dela in zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
PODROČJE
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna
infrastruktura) in ribištva.
Glavni program:
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za
razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Podprogram:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Sredstva so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpori za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
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Proračunske postavke
11003 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijstva
Sredstva za podporo strukturnim ukrepov v kmetijstvu bodo v letih 2017 in 2018 kot običajno
namenjena sofinanciranju investicijskih vlaganj ter sofinanciranju aktivnosti za prenos znanja.
11018 živinsko sejmišče Ajdovščina
Predvideni odhodki so načrtovani za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja sejmišča ter za
plačilo stroškov veterinarsko-sanitarnega nadzora.
11021 kmečka tržnica
Planirana sredstva se namenjajo za kritje stroškov postavitve mesečnih kmečkih tržnic, kar
zajema prevoz in namestitev stojnic ter ureditev, čiščenje in pospravljanje tržnice.
11026 platforma za lokalno samooskrbo
Planirana sredstva se namenja posodabljanju in nadgradnji v letu 2016 izdelanega
inovativnega projekta vzpostavitve virtualne tržnice, ki povezuje pridelovalce in potrošnike.
11028 kilometer nič
Z aktivnostmi spodbujanja vključevanja lokalno pridelane hrane v nabavno verigo kuhinj javnih
zavodov bomo nadaljevali tudi v letu 2017 in 2018.
Podprogram:
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Zajema sredstva za obnovo vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in
objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična
dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva,
zveze).
Proračunske postavke
11002 kmetijsko povezovalne poti
Sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje kmetijskih povezovalnih poti.
11008 vipavska sadna cesta
S planiranimi sredstvi bomo nadgradili projekt enotne blagovne znamke izvorno iz Vipavske
doline in sicer z novimi izpeljankami embalaže, promocijo blagovne znamke ter izdelavi
dodatnega promocijskega materiala. V letu 2017 in 2018 želimo vzpostaviti mrežo oziroma
pričeti z vzpostavljanjem pridelovalnih verig tudi v povezavi z realizacijo oblikovanja virtualne
tržnice.
11011 SOLUM
Projekt je zaključen. V letih 2017 in 2018 planiramo programsko nadgradnjo predvsem v
smislu promocijskih aktivnosti in ozaveščanja pridelovalcev in potrošnikov. Aktivnosti
promocije je potrebno izhajajoče iz projekta izvajati še 5 let po zaključku projekta.
11019 Enjoy tour
Projekt je zaključen. V letu 2017 planiramo programsko nadgradnjo predvsem v smislu
promocijskih aktivnosti in ozaveščanja pridelovalcev in potrošnikov. Aktivnosti promocije je
potrebno izhajajoče iz projekta izvajati še 5 let po zaključku projekta.
Podprogram:
11029003 Zemljiške operacije
Predvidena so sredstva za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje
komasacijskih postopkov, melioracij).
Proračunske postavke
11007 urejanje kmetijskih zemljišč
V letih 2017 in 2018 zagotavljamo sredstva za vzdrževanje in kritje stroškov urejenih urbanih
vrtičkov.
11023 LIFE
Projekt LIFE ViVaCCAdapt je za občino vreden cca. 102.000,00 € od tega je 60%
sofinanciran s strani programa Life in 20% s strani Ministrstva za okolje in prostor. Projekt se
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bo zaključil 30. 6. 2021. S projektom bomo poizkusili preučiti in pilotno zasaditi protivetrni
zaščitni pas.
11025 Izgradnja namakalnih sistemov
V letu 2017 načrtujemo nadaljevati s pripravo dokumentacije za idejno umeščanje posameznih
rešitev za namakanje v prostor (npr. mali zadrževalniki, cevovod iz Vogrščka, ipd) v letu 2018
pa pričeti s pripravljalnimi izvedbenimi aktivnostmi.
11500 – zeliščni vrt – moja pobuda
V letu 2018 se planira zasaditev zeliščnega vrta v Ajdovščini
Glavni program:
1103 – Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih
zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Podprogram:
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
Namenjajo se sredstva za sofinanciranje kmetijskih programov.
Proračunske postavke
11009 sofinanciranje kmetijskih programov
Sredstva so namenjena, sofinanciranju programov interesnih društev in združenj s področja
kmetijstva, programov izobraževanja in svetovanja v kmetijstvu, spodbujanju prodaje in trženja
ter oblikovanju projekta neposrednega spodbujanja tržne pridelave na enem izmed
kompleksov, ki so v naši občini opremljeni z namakalnim sistemom (Perovljek). V letu 2017
predvidevamo oblikovanje pridelovalne skupnosti, postavitev tehnologije ter pilotno izvedbo
tržne pridelave. Pilotni projekt je predviden tudi v letu 2018
Podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Namenjajo se sredstva za sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Proračunske postavke
11010 sofinanciranje zavetišč za živali
Občani občine Ajdovščina postajajo vedno bolj ozaveščeni, zaradi česar v zavetišče sprejmejo
vedno več izgubljenih in zapuščenih živali. Občina je po zakonu dolžna stroške zavetišča
poravnavati. V letu 2016 so se stroški zavetišča zelo povečali, zato načrtujemo za vzdrževanje
mehanizma kontrole nad odlovom živali ter za ohranitev finančne vzdržnosti proračuna v letu
2017 pripraviti Odlok o zapuščenih živalih in v okviru tega najti ustrezne rešitve vezane na
povečevanje ozaveščenosti občanov ter posledično zmanjševanja števila izgubljenih in
zapuščenih živali.
11013 trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Sredstva se namenjena za izvajanje ukrepov trajnostnega ravnanja z divjadjo. Odhodki so
vezani na namenske prihodke. V letih 2017 in 2018 bomo sredstva verjetno kot običajno
namenili za nakup krme za divje živali ter repelentov za odganjanje divjadi oziroma za druge
namene v skladu z dogovorom z lovskimi družinami.
11027 subvencioniranje veterinarskih storitev
V letih 2017 in 2018 predvidevamo pripravo pravne podlage ter izvedbo preventivnih
veterinarskih programov.
Glavni programi:
1104 – Gozdarstvo
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture.
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Podprogram:
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Namenjajo se sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje in gozdnih cest in druge
gozdne infrastrukture
Proračunske postavke
11012 Vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture
Na postavki so zagotovljena sredstva (iz naslova pristojbine za vzdrževanja gozdnih cest ter
proračunskih sredstev Ministrstva za kmetijstvo). Plane vzdrževanja gozdnih cest pripravlja
Zavod za gozdove. Kataster gozdnih ceste pa je javno dostopen v prostorskem
informacijskem sistemu.
11022 Protipožarna preseka
Del sredstev je zagotovljen za vzdrževanje protipožarnih presek. Investicija poteka skladno z
letnim programom, ki ga pripravlja Zavod za gozdove. Predvideva se vzdrževanje
(obsekovanje, urejanje uničenih predelov,…) obstoječih protipožarnih presek.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi.
PODROČJE
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri
energije in oskrbe s toplotno energijo.
Glavni program
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Podprogram
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
Zajema investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije,
vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Proračunske postavke
12001 stroški delovanja GOLEA
Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne energetske agencije Golea. Agencija nam
zagotavlja ustrezen potreben in predpisan servis v zvezi z učinkovito rabo energetskih virov. V
letih 2017 in 2018 načrtujemo nadaljnjo vzpostavitev energetskega menedžmenta javnih
objektov, vzpostavitev sistema daljinskega spremljanja energetske učinkovitosti javnih
objektov ter izvedbo delavnic za izobraževanje javnih uslužbencev v javnih zavodih.
12002 lokalni energetski koncept
V letu 2017 so planirana sredstva za izdelavo novelacije Lokalnega energetskega koncepta.
Sprememba državnih regulativ se predvideva za konec leta 2017, zato bo del naloge izveden v
začetku leta 2018.
12004 projekt CITIENGOV
Občina Ajdovščina v projektu sodeluje kot pridružen partner. V okviru projekta smo se dolžni
udeležiti študijskih in izobraževalnih obiskov vezanih na učinkovito rabo energije. Na postavki
zagotavljamo sredstva za kritje stroškov študijskih obiskov. Stroški so v deležu 85% povračljivi.
12005 projekt ELENA
Sredstva so predvidena za tehnično pomoč pri prijavi na razpise in izdelavo projektne
dokumentacije za energetsko prenovo glasbene šole ter optimizacijo vodovodnih sistemov.
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Investicija je sofinancirana z evropskimi sredstvi EIB banke, ki jih je pridobila agencija Golea
na razpisu v višini 90% upravičenih stroškov.
PREGLED PREDPISOV
- energetski zakon
PODROČJE
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.
Glavni program
1302 – Cestni promet in infrastruktura
Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in
gradnjo državnih cest.
Podprogram
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa grbine),
Proračunske postavke
13003 vzdrževanje cestne infrastrukture
Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju ulic in trgov, ki ga izvaja KSD.
Na kontu investicijsko vzdrževanje se predvideva namestitev dodatnih ograj ob Hublju ter za
ureditev najbolj dotrajanih mostnih ograj.
13029 Parkirišča
Sredstva v višini 10.733,58 EUR so namenjena za tekoče vzdrževanje parkirišč, ki ga izvaja
KSD (barvanje črt, čiščenje maščobolovilcev…)
Sredstva so namenjena ureditvi parkirišč po spodnji specifikacij:

PARKIRIŠČA (13029-420401)
Vrtovin, Lozarji
Lokavec, pri pokopališču
Skrilje prenos iz 2016
Gojače Malovše
Ajdovščina
Ajdovščina - Goriška pri blokih
parkirišče Skrilje - prenos iz leta 2016
inv. Vzdrževanje
načrti
nadzor
SKUPAJ:

2017
18.000,00

2018
6.000,00

10.000,00
4.000,00
18.000,00
4.000,00
7.000,00
61.000,00

6.000,00

13031 cestna signalizacija
Skladno s predlogi KS in drugih izkazanih potreb se obravnava in postavi nova prometna
signalizacija. Z urejanjem novih odsekov cest, se uredi tudi prometna signalizacija. Del
sredstev se nameni za ukrepe za umirjanje prometa. V letu 2017 se predvideva nakup več
kosov prikazovalnikov hitrosti, ker so učinki le teh dokazano s strani organizacij pozitivni. V
letih 2017 in 2018 se predvideva sprejetje odloka o nekategoriziranih cestah, za katerega je
predhodno potrebno pripraviti kataster nekategoriziranih cest. Na tej proračunski postavki se je
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rezerviralo sredstva za izvedbo cestnih zapor za potrebe krajevnih skupnosti in društev, ki
bodo izvajala prireditve na območju občine Ajdovščina.
13138 investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Ajdovščina v letu 2017
Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo za leto 2017 predvideli nepovratna
sredstva za ureditev naslednjih lokalnih cest.

LC
Brje - Preserje
cesta na Brje
Dobravlje pločnik pri domu krajanov
Dolenje - Planina
Šmarje - Zavino
cesta skozi Vrtovin
Lokavec - Cesta
Col - Orešje
cesta Col- Malo Polje
SKUPAJ:

2017

50.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00

450.000,00

Podprogram
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje
javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,
kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje
prometa - grbine),
Proračunske postavke
13005 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti
Na kontu za tekoče vzdrževanje javnih poti so sredstva namenjena za vzdrževanje javnih poti
v KS Ajdovščina, ki so bile s sklepom KS prenesene KSD-ju.
Planirana so sredstva za geodetske izmere cest, ki se bodo prenavljale. Na kontu
rekonstrukcije in adaptacije bodo sredstva namenjena za popravilo naslednjih javnih poti
skladno s plani krajevnih skupnosti:

JAVNE POTI (13005-420402)
razširitev križišča v Beli
Zavrh, Pižent, Zahrib, Otlica
Breg, Laz, Otlica
Skrilje - zaselek Zdešče
pot proti Jami, Vrtovin
ob Vipavski cesti Žapuže (Andlovec)
Črniče (zaselek Ušaji, Brith, Lojkaši)
zid v naselju Podkraj (prenos iz leta 2016)
pot čez Jegno, Gaberje (prenos iz leta 2016)
prenos iz leta 2016
SKUPAJ:

2017
10.000,00

2018

35.000,00
18.000,00
30.000,00
2.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
125.000,00

55.000,00

13009 vzdrževanje lokalnih cest
Planirana so sredstva za geodetske izmere cest, ki se bodo prenavljale, ter za tekoče
vzdrževanje lokalnih cest, ki ga kot javno službo opravlja KSD. Sredstva za investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest se bodo namenila za naslednje ceste:
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LOKALNE CESTE 13009 - 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
LC
2017
nujna inv. vzdrževalna dela
20.000,00
načrti
Šmarje - Zavino
cesta skozi Vrtovin
Col - Orešje
cesta Col- Malo Polje
SKUPAJ:
20.000,00

2018
9.000,00
150.000,00

159.000,00

V letu 2017 so sredstva namenjena za nujna intervencijska dela, v letu 2018 pa za
nadaljevanje ureditve ceste skozi Vrtovin.
13010 vzdrževanje javnih površin
Sredstva so namenjena za izvajanje javne snage v mestu Ajdovščina.
Na konto za investicijsko vzdrževanje se prenašajo sredstva iz leta 2016 za ureditev vhoda na
pokopališču v Skriljah. Na kontu drobni inventar se predvideva sredstva za nabavo košev za
pasje iztrebke ter menjavo klopi v mestu.
13087 Lavričeva ulica, Pot v Grivče
Predvidena so sredstva za novelacijo projektne dokumentacije ureditve makadamskega dela
Lavričeve ulice, ker je bila ta izdelana že pred leti in je potrebno obnoviti prejeta soglasja
soglasodajalcev. Sredstva za izvedbo se prenašajo v leto 2018.
13088 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenaša del plačila končne situacije za ureditev Vilharjeve ulice
pred novo OŠ. V letu 2018 so sredstva namenjena za nadaljevanje ureditve nove povezovalne
ceste in dokončanje mostu čez Lokavšček.
13089 Goriška cesta
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 v leto 2017 za osvetlitev prehodov za pešce na Goriški
cesti in Tovarniški ulici. Izbran je izvajalec del, ki bo z deli pričel ob koncu leta 2016. Prav tako
se sredstva prenašajo iz leta 2016 za ureditev križišča Goriške in Idrijske ceste (pri »Snici«),
za kar je potrebno še zaključiti parcelacijo zemljišč od Primorja v stečaju.
13095 ureditev območja Castre
Sredstva na postavki se prenašajo iz leta 2016 in so planirana za PGD, PZI načrte komunalne
ureditve območja Castre, ki obsega ureditev Prešernove ulice, Lavričevega trga in dela
Gregorčičeve ulice do križišča s Cesto V. maja. Javni razpis za sondažne arheološke
raziskave je že bil izveden, pogodba z izvajalcem je podpisana. Nadaljevanje raziskav bo
pogojeno z ugotovitvami. V pripravi je javni natečaj za projektiranje zunanje ureditve. Izvedba
je načrtovana v 2017 do 2019. Pogojena bo z dogovarjanjem z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine.
13106 avtobusna postaja Tevče
Planirana je ureditev avtobusnega postajališča v Tevčah.
13111 Most čez Lokavšček
Sredstva so v letih 2017 in 2018 predvidena za tekoče vzdrževanje gradbišča nedokončanega
mostu čez Lokavšček.
13116 avtobusna postaja Batuje
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 za ureditev avtobusne postaje v Brsnicah (po predhodnem
odkupu zemljišča). AP je postavljena ob državni cesti. V letu 2016 še ni prišlo do uskladitve z
direkcijo zato se sredstva iz 2016 prenašajo v 2017
13118 Bevkova ulica
Sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi PZI dokumentacije za prometno ureditev pri OŠ
Šturje. Idejni načrti so bili izdelani v sklopu dozidave osnovne šole. Sredstva za izvedbo pa se
prenašajo v leto 2019.
13121 rekonstrukcija lokalne ceste na Brje
Na tej postavki so sredstva planirana za umestitev avtobusne čakalnice ter dokončanje del.
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13125 cesta čez Kisli Hrib – Skrilje
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenašajo sredstva za ureditev obvoznice čez zaselek Kisli Hrib v
Skriljah do osnovne šole Skrilje.
13126 vzdrževanje nekategoriziranih cest
V letih 2017 in 2018 se namenjajo sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na
nekategoriziranih cestah.
13139 Tovarniška ulica
V letu 2018 je predvidena izgradnja manjkajočega dela pločnika od odcepa na Tovarniški ulici
proti trgovini Spar.
Podprogram
13029003 Urejanje cestnega prometa
Namenjajo se sredstva za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave.
Proračunske postavke
13137 most za pešce čez Hubelj
V letih 2017 in 2018 so predvidena sredstva za načrtovanje in postavitev dveh mostov za
pešce čez reko Hubelj. Lokacije umestitve bo potrebno predhodno uskladiti z Direkcijo RS za
vode.
13500 gasa Prešernova ulica – novo parkirišče – moja pobuda
V sklopu investicije se bo v letu 2017 izvedlo tlakovanje cca 170m2 gase med Prešernovo
ulico in novim parkiriščem za starim mlinom. Predvidena je tudi postavitev javne luči.
13502 klančine Lavričeva, Idrijska, Polževa – moja pobuda
V letu 2017 je planirana ureditev klančin na pločnikih ob Lavričevi cesti, Idrijski in Polževi ulici
13503 klančine Na livadi – moja pobuda
V letu 2017 je predvidena ureditev klančine Na livadi in sicer na prehodu iz Livade do bivših
kasarn Srečka Kosovela, kjer je sedaj prehod možen le preko stopnic. S tem bo omogočeno
koriščenje prehoda vsem krajanom, predvsem osebam z otroškimi ter invalidskimi vozički,
kolesarjem ipd.
13504 ureditev poti Šmarje – Potok – moja pobuda
V sklopu te pobude je v letu 2017 planirana postavitev zaščitne ograja na mostu Šmarje –
Potok ter asfaltacija cca 50 m poti do ekološkega otoka (od hiš.št. 66).
13505 Povežimo Planino – moja pobuda
Projekt Povežimo Planino vključuje ureditev 200 m pešpoti med novim naseljem in Farovžem,
ter postavitev klopi. Sredstva za izvedbo so planirana v letu 2017.
13506 odvodnjavanje Žapuže – moja pobuda
V naselju Žapuže se bodo v letu 2017 na javnih poteh uredile dodatne rešetke za
odvodnjavanje meteornih vod.
13507 pot k cerkvi Sv. Petra Dobravlje – moja pobuda
Izvedba zajema ureditev dostopne ceste do cerkve Sv. Petra v Dobravljah, ureditev krožnega
prometa v makadamu, zatravitev parka pred cerkvijo ter ureditev parkirnih mest. Sredstva za
izvedbo so planirana v letu 2018
13508 platoji pešpot ob Hublju – moja pobuda
V okviru tega projekta je v letu 2018 predvidena ureditev platojev za postavitev skulptur ob
pešpoti med Rizzatovo vila do Mercatorja oz ob novi pešpoti ob Hublju
13509 ureditev prostora na Ravnah – moja pobuda
V letu 2018 je predvidena ureditev javne površine na razpotju zaselkov Ušaji, Bovconi, Slejki,
Tabor, Garovica. Gre za ureditev prostora za druženje, postavitev miz, klopi, info tabel,
zemljevida ipd
13510 avtobusno postajališče Gaberje – moja pobuda
Projekt vključuje oznake za avtobusno postajališče, postavitev dveh hitrostnih tabel ter
manjkajoča cestna ogledala v Gaberjah. Sredstva za izvedbo so planirana v letu 2018.
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Podprogram
13029004 Cestna razsvetljava
Namenjajo se sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.
Proračunske postavke
13020 javna razsvetljava
Sredstva so namenjena plačilu tokovine za javno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje in za nujna
investicijska vzdrževalna dela napeljav JR. Na kontu novogradnje so skladno s plani krajevnih
skupnosti sredstva namenjena za naslednje lokacije:

JAVNA RAZSVETLJAVA - 420401
KS AJDOVŠČINA
KS PLANINA
KS LOKAVEC
LOČENA ODJEMNA MESTA ZA JR
SKUPAJ:

2017
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
10.000,00

2018

10.000,00
10.000,00

Podprogram
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih
cestah.
Proračunske postavke
13017 Idrijska cesta
V letih 2017 in 2018 so planirana sredstva za izvedbo investicije ureditve prehoda za pešce na
križišču Idrijske in Lavričeve ceste. Velike hitrosti vozil iz smeri Cola ter nepreglednosti zaradi
zidu iz smeri Lavričeve ceste zahtevajo prestavitev prehoda za pešce na spodnjo stran
Lavričeve ceste ter izvedbo ločilnega otoka za umiritev prometa z vso potrebno prometno
signalizacijo. Projektna dokumentacija je že izdelana.
13035 cesta Batuje – Selo
Sredstva so v letu 2017 namenjena za sofinanciranje rekonstrukcije križišča v Selu in obsegajo
dokončanje ureditve pločnikov, umestitev in osvetlitev prehodov za pešce, dokončanje javne
razsvetljave, kanalizacije ter vodovodni priključek v sklopu rekonstrukcije križišču v Selu. Z
DRSC je že podpisan sofinancerski sporazum za izvedbo investicije v letu 2017, v katerem je
določeno, da bo od celotne ocenjene vrednosti investicije bo DRSI prispeval 64,44%, Občina
Ajdovščina pa 35,56%.
13036 cesta Ajdovščina – Nova Gorica
Sredstva so v letu 2017 namenjena postavitvi montažnega krožišča na koncu mesta
Ajdovščina pod letališčem. Projektna dokumentacija je že izdelana.
13037 Vipavska cesta
Sredstva so v letu 2017 planirana za postavitev ogledala za zagotavljanje preglednosti
cestnega priključka do stanovanjskega objekta in prestavitev table za označitev naselja.
Navedeni deli sta potrebni zaradi pridobitve soglasja DRSI. Na kontu priprava zemljišča pa so
planirana sredstva KS Ajdovščina za pripravo zemljišča za izvedbo pločnika na Vipavski na
odseku pokopališča Šturje. Iz leta 2016 se v leto 2017 prenaša 8.500 EUR za ureditev
zelenice na krožišču BIS.
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13086 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja
V letu 2017 so sredstva namenjena za ureditev krožišča pri bivši cestni bazi – med Goriško in
Lokavško cesto. Sofinancerski sporazum med DRSI in Občino Ajdovščina je že podpisan. Od
celotne vrednosti investicije bo DRSI prispeval 52,39 %, Občina Ajdovščina pa 47,61%.
V letu 2017 so sredstva predvidena tudi za izdelavo načrtov za pločnik proti Lokavcu ter
50.000 EUR za izvedbo pločnika od Grajška proti telovadnici. V letu 2018 in 2019 pa se planira
tudi gradnja pločnika od mostu čez Grajšek do dvorane.
13096 cesta Ajdovščina – Col – Črni vrh
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 v leto 2017 za izdelavo projektne dokumentacije za
ureditev varnega prehoda do športnega igrišča. KS Col je predlagala izvedbo krožišča, zato je
izdelava projektov trenutno zaustavljena do nadaljnjih dogovorov z DRSI glede umestitve
krožišča. Nadaljevanje projektiranja bo odvisno od uvrstitve investicije v državni proračun in
izbire projektirane variante rešitve.
13115 pločnik obvoznica Ajdovščina
V letu 2017 so planirana sredstva za nadaljevanje pločnika ob obvoznici od Hoferja proti
Agipu. Idejni projekt je že izdelan, v teku je pridobivanje soglasij od DRSI.
Glavni program
1306 – Telekomunikacije in pošta
Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.
Podprogram
13069001 investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto
Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov s področja telekomunikacij.
Proračunske postavke
13097 širokopasovno omrežje JJ
V letu 2017 planiramo dokončati izdelavo načrta razvoja širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij. Na pobudo Zavoda tehnološka mreža je Občina Ajdovščina
sodelovala v prijavi na razpis programa, ki podpira povezovanje lokalnih skupnosti. Rezultat
prijave je bila priprava projekta izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij,
na območju celotne Slovenije, dela Hrvaške in dela Italije. Projekt je bil s strani Evropske
komisije prepoznan kot zanimiv. Projekt je v fazi ocenjevanja s srani ekspertov Svetovne
banke. V zvezi z dodatno pripravo projekta ter eventualno realizacijo, bo potrebno ponovno
izdelati načrt izgradnje širokopasovnega omrežja za območje občine Ajdovščina. V letu 2017
načrtujemo tudi ureditev brezžičnega brezplačnega omrežja na območju mesta
PREGLED PREDPISOV
- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- zakon o varnosti v železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu
PODROČJE
14 GOSPODARSTVO
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Glavni program
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
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Podprogram
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Planirana so sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega
gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih
načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva
(subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.
Proračunske postavke
14003 Razvojna agencija ROD – delovanje
Sredstva so namenjena kritju dela stroškov za plače ter prispevke delodajalca Razvojne
agencije Rod, ter za kritje dela materialnih stroškov. V okviru materialnih stroškov se
zagotavlja sredstva za izvedbo programov Razvojne agencije in sicer vezanih na oblikovanje
in upravljanje destinacijske blagovne znamke, izvedbo podjetniških krožkov, DŽOB-a, okusov
Vipavske, spodbujanja priprave novih projektnih idej in projektov ipd.
14004 podpore enotam malega gospodarstva
Sredstva so namenjena subvencioniranju obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo, za
podporo projektov inovacij, za sofinanciranje ustvarjanja trajnih delovnih mest, za
sofinanciranje udeležbe na sejmih in predstavitvah, za subvencioniranje nakupa zemljišč.
14005 TPI – delovanje
Sredstva so namenjena delovanju družbe TPI.
14006 oprostitve komunalnega prispevka
Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oz. dodelitve državne pomoči podjetjem je ocenjen.
14016 poslovna cona Gojače – 1. faza
Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oz. dodelitve državne pomoči podjetjem je ocenjen.
14020 Poslovna cona Mirce – Pod železnico 1.faza
Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oz. dodelitve državne pomoči podjetjem je ocenjen.
Na kontu novogradnje se planira izvedba komunalne ureditve in nove dostopne ceste s
cestnim priključkom na območju poslovne cone Mirce – pod halo investitorja Čermelj.
Projektna dokumentacija PGD, PZI je v pripravi, pridobiti bo potrebno gradbeno dovoljenje ter
zemljišča.
14022 Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 2. faza
Sredstva so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone pod obstoječo cesto v
Poslovni coni Pod železnico (od parcele nekdanjega Fluida). Projektna dokumentacija PGD,
PZI delno pripravljena, pridobiti (obnoviti) bo potrebno soglasja, gradbeno dovoljenje ter
zemljišča.
14023 Poslovna cona Ajdovščina – V Talih
Sredstva se delno prenašajo iz leta 2016 v leto 2017 za dokončanje komunalne opreme
poslovne cone '' V Talih'' od križišča v poslovni coni Pod železnico proti nadvozu nad
avtocesto. Investicija je v že v izvajanju.
Ukrep oprostitve komunalnega prispevka oz. dodelitve državne pomoči podjetjem je ocenjen.
14025 Poslovna cona Gojače – 2. faza
Sredstva so v letu 2017 namenjena za ureditev brežin ob javnih poteh, v letu 2018 pa za
ureditev nove dostopne ceste na severozahodnem delu poslovne cone.
14040 razvoj podjetniškega podpornega okolja
V letih 2017 in 2018 načrtujemo izpeljavo posameznih ukrepov za operacionalizacijo
podpornega podjetniškega okolja.
14041 poslovna cona pod Fructalom
Sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo odstavnega pasu na
obvoznici ter komunalno opremo parcel pod Fructalom za namene poslovne cone. Idejni
projekti za prometno ureditev so že pripravljeni, projektna naloga za projekte PGD je v
potrjevanju na DRSI.
14042 internacionalizacija
Sredstva se zagotavlja za izvedbo aktivnosti internacionalizacije, kritju stroškov delegacij,
izdelavi katalogov in pripravi drugih gradiv ter usposabljanj.
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14051 sofinanciranje Obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina
Za spodbujanje in krepitev dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina se v letu 2017 in
2018 zagotavlja 10.000 EUR/leto.
Glavni program
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Podprogram
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Predvidena so sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter
drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih
prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in
kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav
za prevoz oseb.
Proračunske postavke
14009 sofinanciranje turističnih prireditev
Sredstva se planira za sofinanciranje turističnih in športnih prireditev. Sredstva bodo
razdeljena na podlagi javnega razpisa.
14010 vzdrževanje turističnih poti
Sredstva bodo namenjena tekočemu vzdrževanju obstoječih turistično-tematskih poti.
14026 podpora razvoja turizma
Planirana sredstva so predvidena za implementacijo izdelave krovne destinacijske blagovne
znamke ter komunikacijske strategije.
14030 ureditev informacijskih točk – info
V primeru pridobitve sredstev iz zunanjih virov bomo uredili info točko v Stomažu in sicer je
predvideno 10.000 EUR v letu 2017 ter 5.000 EUR v letu 2018.
14034 nadaljevanje ureditve Vipavskega Križa
Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje javnih površin v Vipavskem križu (strojno
čiščenje tlakov, urejanje zelenic…)
14035 celovita ureditev Tabora nad Črničami
Zajema celovito ureditev komunalne infrastrukture ter sanacijo grajskega podpornega zidu na
južni strani Tabora. Obnova samega zidu je vključena v projekt Tabori na Vipavskem, ki je bil
prijavljen na program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija.
14036 Tržnica okusov Vipavske doline
Planirana sredstva so namenjena pripravi projektne naloge izdelavi projektne in investicijske
dokumentacije ter gradnje tržnice okusov.
14500 Otliško okno – moja pobuda
V letu 2017 se predvideva ureditev prostora ob Otliškem oknu (klopi, tabla, ,,)
14501 info tabla Lokavec – moja pobuda
V letu 2017 se predvideva postavitev info table v Lokavcu.
14502 info tabla Stomaž – moja pobuda
V letu 2017 se predvideva postavitev info table v Stomažu.
14503 učna pot Sv. Pavel – moja pobuda
V letu 2017 se predvideva ureditev učne poti Sv. Pavel.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi
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PODROČJE
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne
dediščine.
Glavni program
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno
vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.
Podprogram
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
Zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo
črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za
komunalno deponijo.
Proračunske postavke
15002 Center za ravnanje z odpadki
Sredstva so namenjena za razna manjša investicijska dela v Centru za ravnanje z odpadki. Vir
sredstev je najemnina komunalne infrastrukture.
15004 zbiranje odpadkov
Sredstva so namenjena izgradnji ekoloških otokov. Izvedba bo sledila glede na možnost
pridobitve lastništva in umestitve lokacije v prostor. Vsako lokacijo se uskladi s krajevno
skupnostjo, izvajalcem javne službe ter lastniki sosednjih zemljišč. V letu 2017 bo potrebno
izvesti naslednje ekološke otoke: v Podkraju 2 (izvedba se prenaša iz leta 2016, ker nismo
uspeli pridobiti zemljišč, v Hrušici potekajo dogovarjanja s skladom km. zemljišč), Col – Malo
Polje (zemljišče v postopku odkupa), Kožmani (zemljišče v postopku odkupa), Slokarji, Brje.
15141 finančno jamstvo za zaprtje odlagališča odpadkov
Sredstva finančnega jamstva so namenjena za izvajanje ukrepov za zaprtje obstoječega
odlagališča CERO Ajdovščina. Predvideni tudi so prihodki od zbranih sredstev, ki jih ima KSD
namensko deponirane na svojem računu. Vsa razlika se likvidnostno posoja proračunu v letih
2017 in 2018 in se vrača v letu 2019, za kar je v prilogi pripravljen sklep.
Podprogram
1029002 Ravnanje z odpadno vodo
Predvidena so sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunske postavke
15005 kanalizacija Ribnik
Sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanje kanalizacije v območju Ribnika. Predvideva
se širjenje pozidave na zemljišča v lasti Občine Ajdovščina, s predvidenimi sredstvi se bo
zgradila komunalna oprema.
15006 Kanalizacija Dolga Poljana
V Dolgi Poljani je potrebno na kanalizacijo priključiti še vzhodni del naselja, ki pred 6 leti ni bilo
priključeno zaradi težav s pridobivanjem služnostnih pravic. V preteklih letih smo uspeli večino
tras kanalizacije v pogovorih z lastniki uskladiti, tako da je gradbeno dovoljenje sedaj
pridobljeno. Izvedba del je predvidena v letu 2017.
15007 Inv. in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Sredstva za investicijske izboljšave so planirana za vzdrževanje obstoječih kanalizacijskih
sistemov ter čistilnih naprav. Potrebna bodo vzdrževalna dela na CČN Ajdovščina ter
nadgradnja ČN Col. Za izvedbo investicije ČN Col je pogodba z izbranim izvajalcem
podpisana, v teku je usklajevanje z lastnikom sosednjega zemljišča. Na CČN Ajdovščina je
predvidena izgradnja mehanske stopnje predčiščenja.
Na postavki za projektno dokumentacijo so predvidena določena sredstva za nepredvideno
dokumentacijo.
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15007-420500
Vzdrževalna dela na kanalizaciji
Nujna inv.vzdrževalna dela na CČN (grobe grablje - mehansko predčiščenje)
Rekonstrukcija sistema predzgoščanja in dehidracije blata z avtomatizacijo
sistema- nabava centrifuge za dehidracijo blata 1. del
SKUPAJ

PLAN 2017
0,00
41.000,00

PLAN 2018
31.000,00
19.000,00

204.604,81
245.604,81

0,00
50.000,00

15018 Kanalizacija Male Žablje
V letu 2017 se bo nadaljevalo s priključevanjem okoliških naselij na ČN Vipavski Križ. V letih
2017 do 2019 je predvidena priključitev naselja Male Žablje. V pripravi je projektna
dokumentacija PGD, PZI.
15021 delovanje kanalizacijskih sistemov
Sredstva so predvidena za plačevanje električne energije ter vode za potrebe črpališč in malih
čistilnih naprav, ki pričnejo z delovanjem, niso pa še predana v upravljanje KSD.
15023 varovanje povodja reke Vipave – 2. faza
Kanalizacija v naselju Budanje je dokončana. Nedokončana pa je izvedba lokalne ceste ter
odvodnjavanja pod križiščem za zaselek Brith pri kapelici, kjer se cestišče zaradi neurejenega
odvodnjavanja premika. V letu 2017 bi na tem delu uredili odvodnjavanje ter na novo asfaltirali
cesto.
15024 izgradnja malih čistilnih naprav
Sredstva so predvidena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
15025 Kanalizacija Gojače
Projektna dokumentacija za naselje Gojače je v pripravi. Pogodba je bila sicer sklenjena že
pred dvema letoma.
15028 meteorna kanalizacija
Sredstva so planirana za dokončanje izvedbe meteorne kanalizacije v Lokavcu v zaselku
Bitovi pri h. št. 67 v višini 14.000 eur. Sredstva za dokončanje so prenesena iz 2016. V letu
2017 smo dodali sredstva za ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Batujah. V letu 2018
so predvidena sredstva v višini 40.000 za investicijsko vzdrževalna dela.
15029 varovanje povodja reke Vipave – 3.faza
V izvajanju je investicija priključitve zaselkov Brod, Čohi ter Slokarji na vodovodni sistem
Hubelj. Ob izgradnji vodovoda pa je smiselna tudi izgradnja kanalizacije ter priključitev na
novozgrajeno kanalizacijo v Lokavcu. Projektna dokumentacija je v pripravi.
15030 kanalizacija Dobravlje
V letu 2016 se je naročila projektna dokumentacija za ČN ter kanalizacijo po naselju Dobravlje.
V letu 2017 ter 2018 načrtujemo izvajanje investicije. Dokončanje pa je planirano za leto 2019.
15031 kanalizacija Stomaž
Sredstva so planirana za gradnjo kanalizacije na območju krajevne skupnosti Stomaž.
Projektna dokumentacija za vodovod je pripravljena, potrebno pa jo bo pripraviti še za sistem
kanalizacije, ki se bo gradil vzporedno z vodovodom. Izvedba se planira v letih 2017 in 2018,
dokončanje pa je predvideno še v letu 2019.
15038 kanalizacija Cesta
V letu 2018 načrtujemo z začetkom aktivnosti za izgradnjo kanalizacije po naselju Cesta.
Izdelava idejnih zasnov in projekta PGD je predvidena v letu 2018.
15039 kanalizacija Podkraj
V letu 2018 načrtujemo začetek aktivnosti za izgradnjo kanalizacije v Podkraju. Izdelava
idejnih zasnov in projekta PGD je predvidena v letu 2018. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije
bo potekala tudi novogradnja vodovodnega sistema.
15040 kanalizacija in vodov Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para
V letu 2017 se bo nadaljevalo s priključevanjem okoliških naselij na ČN Vipavski Križ. Najprej
je predvidena priključitev zaselkov Pikči, Kozja Para ter Male Žablje. Javni razpis za izbor
izvajalca del je bil izveden, izvajanje investicije je v teku.
Podprogram
15029003 Izboljšanje stanja okolja
Predvidevajo se sredstva za varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite - nasipi, ograje in
drugo), odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.
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Proračunske postavke
15009 odstranjevanje odsluženih avtomobilov
Planirani so stroški v zvezi z odvozom najdenih odsluženih vozil.
Glavni program
1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave
Vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.
Podprogram
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
Vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za zaščito in obnovo naravne dediščine
Proračunske postavke
15032 projekt VIPava
V letu 2017 se načrtujemo z Zavodom za ribištvo Slovenije in ostalimi partnerji prijaviti ter
pričeti z izvedbo projekta VIPava, ki je usmerjen v ohranjanje biotske raznovrstnosti ter
prezentacije le te v turistične namene.
Glavni program
1506 – Splošne okoljevarstvene storitve
Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema
varstva okolja in narave.
Podprogram
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
Vsebina podprograma je dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola
vodotokov.
Proračunske postavke
15019 čistilne akcije
Sredstva na postavki čistilne akcije so namenjena plačilu odvoza smeti in kontejnerjev po
izvedenih čistilnih akcijah, ki jih običajno organizirajo različna društva v občini.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave
PODROČJE
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
Področje zajema prostorsko planiranje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Glavni program
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad
prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Podprogram
16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Predvideva sredstva za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
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Proračunske postavke
16002 - Vzpostavitve in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč
- Izdelava katastra - sredstva so namenjena za postopno urejanje katastra javnih cest oz.
občinske infrastrukture ter za vpis občinskih objektov v kataster stavb.
- Izmere območij - predvidena so sredstva za geodetske izmere območij, kot podlaga za
izdelavo OPPN-jev in nadaljnjih projektov.
- Prostorski informacijski sistem - sredstva so namenjena za prostorsko informacijski sistem
in zajemajo pripravo podatkov in vzdrževanje prostorsko informacijskega sistema ter
obnavljanje podatkov GURS-a.
Podprogram
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Planira se sredstva za prostorske dokumente občine, urbanistične natečaje in idejne zasnove
urejanja posameznih območju mestu in na vaseh.
Proračunske postavke
16003 urbanistični natečaji
Sredstva so namenjena za izvedbo javnih natečajev, ki jih zahteva zakon in pomembnost
območja. V teku je natečaj za ureditev Ceste 5. maja in natečaj za urejanje javnih površin v
starem mestnem jedru Ajdovščine – Castre. Sredstva so namenjena tudi urbanističnim
rešitvam in idejnim zasnovam za posamezna območja v mestu (Urejanje območja Goriške in
Vipavske ceste, Urejanje zelenih površin v mestu,
16004 - Prostorski dokumenti
Planirana sredstva so za pripravo prostorskih dokumentov in strokovnih podlag.
V letu 2017:
dokončanje Občinskega prostorskega načrta;
dokončanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev
skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117
Ajdovščina-Predmeja;
začetek postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta;
dokončanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SBII;
dispozicija pozidave za poslovno cono Mirce-vzhod v sodelovanju z lastniki nepremičnin;
strokovne podlage: urbanistične in idejne rešitve ter druge strokovne podlage za
posamezna območja in področja občine.
V letu 2018: za dokončanje postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
ter za strokovne podlage.
16065 – Programi opremljanja stavbnih zemljišč
V letu 2017 so predvidena sredstva namenjena dokončanju programa opremljanja stavbnih
zemljišč za celotno območje občine in osnutka odloka o odmeri komunalnega prispevka (odlok
in aplikacija za izračun komunalnega prispevka), ki mora biti sprejet po uveljavitvi občinskega
prostorskega načrta.
V letu 2018 so predvidena sredstva za programe opremljanja stavbnih zemljišč za posamezne
investicije, namenjene komunalnemu opremljanju zemljišč za gradnjo.
16066 prometna strategija
Na podlagi državnega razpisa je v letu 2017 predviden zaključek priprave Celostne prometne
strategije Občine Ajdovščina. Strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju
prometa. Prizadeva si rešiti izzive občine, ki so povezani s prometom, s čimer pomaga
uresničiti ključne razvojne potenciale, omogoča smotrnejšo porabo občinskega proračuna,
boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja
infrastrukture ter omogoča tudi boljši dostop do sredstev EU
16068 projekt SMARTMAUS
Občina Ajdovščina je na program ADRION kot vodilni partner prijavila projekt SmartMaus,
vezan na umeščanje vsebin v prazne stavbe. Sredstva se za leti 2017 in 2018 zagotavlja za
izvajanje projekta.
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16072 EFC - NIOB
Občina Ajdovščina je vodilni partner projekta »Nove ideje za stare stavbe«, 100% sofinanciran
iz programa Evropa za državljane. V letu 2017 se projekt zaključuje, zato se zagotavlja
sredstva za zaključevanje projekta in poročanje.
Glavni program
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
Podprogram
16039001 Oskrba z vodo
Vsebina podprogramov je gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno
mrežo),
Proračunske postavke
16001 delovanje vodovodnih sistemov
Sredstva so predvidena za vzdrževanje in pregled hidrantnega omrežja po Občini Ajdovščina,
ki ga izvaja KSD.
16005 Vaški vodovodi
Na podlagi sprejete spremembe Odloka o oskrbi s pitno vodo bodo po 1.1.2017 vse stroške
vzdrževanja in delovanja vaških vodovodnih sistemov nosili lastniki sami, ki bodo v ta namen
sklepali pogodbe z upravljalci sistema. Sredstva v letu 2017 so predvidena za poplačilo
decembrskih računov za leto 2016 – izvajanje HACCP s strani KSD in račun za eklektično
energijo za delovanje UV naprav.
16006 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Izvedena bodo investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih vodovodih skladno s spodnjo
tabelo:
16006 - 420500
VODOVOD Male Žablje
VODOVOD BRJE - obnova
VODOVOD PLAČE obnova 300m
VODOVOD SELO
VODOVOD ČRNIČE
SKUPAJ IZVEDBA INVESTICIJSKO V.

PLAN 2017
25.000,00
25.000,00
0,00
20.000,00
0,00
70.000,00

PLAN 2018
22.000,00
0,00
8.000,00
0,00
20.000,00
50.000,00

16018 vodovod ČN Hubelj - Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji)
V letu 2017 je predvideno dokončanje izgradnje vodovoda po zaselku Čohi ter izgradnja
vodovodne linije v cesti Lokavec – Predmeja skupaj s kanalizacijo, da se pridobi soglasje DRSI
na uporabno dovoljenje.
16023 vodovod Lokavec – Batuje
Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo novega javnega vodovodnega sistema po
naselju Stomaž. Investicija se bo izvajala vzporedno z izvajanjem investicije izgradnje
kanalizacije ter čistilne naprave.
16033 varovanje vodnega vira Hubelj
Sredstva se namensko prenašajo in so predvidena za izgradnjo vodohrana na izviru Hublja v
prihodnjih letih (v osnutku operativnega programa predvideno v letu 2021), ko bo potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. Predvidena sredstva v ta namen namreč ne zadoščajo.
16071 vodovod Dobravlje
Skupaj z novogradnjo kanalizacije je previdena tudi obnova 2.000 m obstoječega
vodovodnega omrežja po naselju Dobravlje.
16121 vodovod Črniče
V letu 2016 se je pričela izdelovati projektna dokumentacija za obnovo obstoječega vodovoda
od cerkve proti kapelici ter novogradnjo do stanovanjskih hiš na koncu naselja Črniče.
Sredstva so namenjena novogradnji vodovoda, obnova pa bo financirana iz sredstev za
investicijsko vzdrževanje vodovodov.
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Podprogram
16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in
mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor),
Proračunske postavke
16047 pokopališče Črniče
V letu 2014 so bili naročeni projekti za širitev pokopališča ter izgradnji oz. rekonstrukciji mrliške
vežice v Črničah. Izdelani so idejni projekti, potekajo dogovori z lastniki za odkup potrebnih
zemljišč. Sredstva za plačilo projektne dokumentacije PGD, PZI se prenašajo v leto 2017.
Predvidena je novogradnja mrliške vežice, razširitev pokopališča za nova grobna polja,
ureditev parkirnih mest ter povezovalne ceste do novega dela pokopališča.
16048 pokopališče Batuje
V letu 2014 so bili pripravljeni projekti za širitev pokopališča in dozidavo obstoječe mrliške
vežice v Batujah. Od takrat se intenzivno ureja problematika nerešenih zemljišč. V letu 2016 je
Ministrstvo za infrastrukturo odstopilo reševanje naše vloge Ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo, ki trenutno ureja brezplačni prenos na Občino Ajdovščina. Šele po ureditvi in
vknjižbi zemljišč bo mogoče oddati vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč smo spremenili projektno dokumentacijo na način, da se
bo lahko investicija izvajala v dveh fazah. Sredstva so namenjena za izvedbo prve faze
ureditve pokopališča, ki obsega dozidavo mrliške vežice in minimalno zunanjo ureditev okrog
vežice s prostorom za odpadke.
16056 pokopališče Gaberje
V letu 2017 so predvidena sredstva v višini 2.500 za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz leta
2016 se prenašajo sredstva za dokončanje tlakovanja na pokopališču.
16062 pokopališče Kamnje - Potoče
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenašajo sredstva za plačilo projektne dokumentacija PGD, PZI, ki
je v izdelavi. V letu 2017 je predvidena širitev pokopališča pod obstoječim pokopališčem, ki
obsega izgradnjo podpornega zidu, umestitev nadstreška, prostora za odpadke, klančino za
dostop do spodnjega pokopališča in vodovodni priključek.
16101 pokopališko pogrebna dejavnost
Sredstva so namenjena za plačilo dežurstva v sklopu pokopališko pogrebne službe, ki jo izvaja
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. skladno z Odlokom.
16120 pokopališče Šmarje
Sredstva so v letu 2018 namenjena ureditvi pokopališča v Šmarjah in sicer za ureditev dostopa
s stopnicami, postavitev manjkajočih robnikov ter asfaltacijo med parkiriščem in pokopališčem.
Podprogram
16039003 objekti za rekreacijo
Podprogram objekti za rekreacijo zajema upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo
(zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za
rekreacijo.
Proračunske postavke
16010 tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo
Sredstva so namenjena za plačilo vodarine na vseh javnih pipah pri otroških igriščih v mestu
Ajdovščina. Na konto tekoče vzdrževanje smo iz leta 2016 v leto 2017 prenesli sredstva v
višini 8.000 EUR z ureditev zunanjih površin pri dvorani v Lokavcu.
16013 zelenice, parki
Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje zelenic in parkov v mestu Ajdovščina.
16016 otroška igrišča
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanje otroških igral in manjšim popravilom na
obstoječih otroških igrišč. Na kontu oprema in novogradnje se iz leta 2016 prenašajo sredstva
za dokončanje ureditve otroškega igrišča na Polževi ulici v Ajdovščini.
16050 postavitev otroških igral na podeželju
V letu 2017 so planirana sredstva za izgradnjo otroškega igrišča v Žapužah (20.000 EUR),
postavitev otroških igral v Potočah (10.000 EUR – sredstva se zaradi nedokončanega

167

postopka s pridobivanjem zemljišča prenašajo iz 2016) ter v zaselku Jakulini v KS Šmarje
(5.000 EUR).
16057 rekreacijske poti Vipavske doline
Predvidena so sredstva za tekoče vzdrževanje rekreacijskih poti ob Hublju in Lokavščku. V
letu 2017 se namenja sredstva v višini 26.000 EUR za ureditev meteornega odvodnjavanja ob
rekreacijski poti ob Lokavščku.
16067 kamp Vrtovče
Planira se izgradnja kampa Vrtovče, ki je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev.
16500 Otroško igrišče Ribnik – moja pobuda
V okviru tega projekta je v letu 2017 planirana ureditev javnih površin - travnika na Ribniku in
sicer hortikulturna zasaditev, posodobitev in razširitev obstoječega otroškega igrišča ter
postavitev dodatnih klopi.
16501 pohodne in tekaške poti – moja pobuda
V letu 2018 je planirana označba pohodnih in tekaških poti ter izvedba nadstreška na
izhodišču poti za starim mlinom.
16502 otroško igrišče Lokavec – moja pobuda
V letu 2017 je pri dvorani v Lokavcu planirana ureditev prostora z otroškimi igrali .
16503 rekreacijski park Črniče – moja pobuda
V letu 2018 je predvidena ureditev rekreacijskega parka v Črničah.
16504 kolesarska pot Podkraj – Predmeja – moja pobuda
V letu 2017 je predvidena ureditev oziroma označitev kolesarske poti Podkraj – Predmeja.
16505 rekreacijska pot Gaberje – Šmarje – moja pobuda
V letu 2017 je predvidena ureditev rekreacijske poti Gaberje – Šmarje.
16506 pot okoli Vipavskega Križa – moja pobuda
V letu 2017 in 2018 je predvidena ureditev poti okrog Vipavskega Križa.
Podprogram
16039004 Praznično urejanje naselij
Predvidena so sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Proračunske postavke
16012 praznične okrasitve naselij
V letih 2017 in 2018 so predvidena sredstva za nabavo okraskov in drugega drobnega
materiala ter poplačilo del za izvedbo novoletne okrasitve mesta Ajdovščina.
Podprogram
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Predvidena so sredstva za plakatiranje, javne tržnice ipd..
Proračunske postavke
16030 plakatiranje
Sredstva so v letu 2017 namenjena za nakup dvajsetih manjših panojev za plakate, ki bodo
nameščeni na drogove javne razsvetljave v mestu Ajdovščina. Predhodno bo potrebno
spremeniti Odlok o javni razsvetljavi. Za postavitev oglasnih desk v Budanjah je namenjenih
3.500 EUR, za oglasno deske v Gradišču v KS Ajdovščina 2.000 EUR. 13.000 je v letu 2017
planiranih za postavitev tipskih plakatnih panojev po KS, prav tako v letu 2018.
16103 javne sanitarije
V centru mesta se predvideva umestitev novih javnih sanitarij, za kar se namenja sredstva v
letu 2017 za izdelavo projektov, izvedba pa bo sledila v letu 2018.
Glavni program
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim
osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
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Podprogram
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
Zajema sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo
(subvencioniranje obrestne mere).
Proračunske postavke
16014 Podpora fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo
Na podlagi Stanovanjskega zakona in Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za
stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina občina subvencionira obrestno mero za najete
stanovanjske kredite občanom. Javni razpis se izvede v pomladnih mesecih. Sredstva za leto
2017 so planirana v višini 90.000 €. Za leto 2018 se sredstva planira v enaki višini kot v letu
2017. V letih 2017 in 2018 so predvidena sredstva za dodelitev subvencij za mlade in mlade
družine, skladno s sprejetim Stanovanjskim programom Občine Ajdovščina za obdobje 20162021 v postopkih odmere komunalnega prispevka.
Podprogram
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Predvidena so sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in
službenih najemnih stanovanj, gradnjo nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj
(za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za
začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
Proračunske postavke
16017 rezervni sklad za stanovanja
Na tej postavki so planirana sredstva za odvajanje v rezervni sklad skladno z zakonom.
16031 komunalna ureditev ZN Grivče – II. faza
Sredstva so predvidena za pripravo PID ter ostale dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja za izvedeno komunalno infrastrukturo v sklopu ZN Grivče 2.
Podprogram
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
Zajema prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in
stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).
Proračunske postavke
16044 investicije stanovanja
Na kontu nakup stanovanjskih zgradb in prostorov je v 2017 predviden nakup solastniških
deležev manjšega stanovanja, tako da bo Občina postala lastnik v celoti.
V letu 2018 je predvidena izgradnja večstanovanjskega objekta na območju stanovanjske
soseske Ribnik SBII v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in zasebnim kapitalom.
Prav tako se v letu 2017 predvideva skupna investicija s Stanovanjskim skladom v porušitev in
novogradnjo tristanovanjske hiše v Velikih Žabljah, katero je pred leti odkupila občina za
namene ureditve neprofitnih oziroma namenskih stanovanj. Projektna dokumentacija je že
dokončana, v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Za oba objekta se zagotavlja tudi
sredstva za strokovni nadzor. V letu 2018 nakup stanovanj ni predviden.
16055 subsidiarna odgovornost stanovanja
Stanovanjski zakon (SZ-1) v petem odstavku v povezavi s četrtim odstavkom, 24. člena določa
subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja za terjatve iz naslova obratovanja
večstanovanjske stavbe. Upravnik stavbe mora za plačilo obratovalnih stroškov najprej terjati
najemnika kot osnovnega dolžnika, če najemnik ne plača in zamuja s plačilom, za plačilo
odgovarja lastnik. To pomeni, da se po neuspešni sodni izterjavi najemnika, plačilo dolga lahko
zahteva neposredno od lastnika stanovanja. Na postavki so zagotovljena sredstva za primere,
ko upravniki stroškov obratovanja ne uspejo izterjati od najemnikov v neprofitnih stanovanjih
last Občine Ajdovščina. Sredstva na postavki so za leto 2017 planirana v enaki višini kot v letu
2016 in sicer 15.000 €, saj se zahtevki ne zmanjšujejo.
Za leto 2018 se sredstva planira v enaki višini kot v letu 2017.
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16074 urejanje zasebnih zunanjih površin ob večstanovanjskih objektih v javni rabi
V letih 2017 in 2018 so predvidena sredstva za spodbujanje investicij v obnovo in urejanje
zasebnih utrjenih površin, namenjenih javni rabi, ob večstanovanjskih objektih.
16080 stanovanja v upravljanju pri KSD d.o.o.
Sredstva na tej postavki so namenjena za storitve upravljanja in gospodarjenja z občinskimi
stanovanji, ki jim ima KSD v upravljanju. V letu 2017 se namenja 50.000 EUR za tekoče
vzdrževanje, iz leta 2016 pa se prenaša 36.157,28 EUR, za kar so že podpisane pogodbe za
vzdrževanje. V letu 2018 pa se zaradi večjih investicij v nova stanovanja sredstva zmanjšujejo
in sicer na 25.000 EUR za tekoče vzdrževanje in 25.000 EUR za investicijsko vzdrževanje
stanovanj. Podroben plan del upravljalca KSD je v prilogi.
Glavni program
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
Podprogram
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Zajema sredstva za odškodnine, najemnine
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

in

druge

stroške

urejanja

zemljišč

Proračunske postavke
16024 odškodnine za uporabo zemljišč:
Postavka je predvidena za plačevanja odškodnin ob ustanovitvah služnosti za potek raznih
komunalnih vodov po privatnih zemljiščih za investicije, ki so v teku oz. se bodo izvajale v 2017
in 2018, ter plačilu najemnin po obstoječih najemnih razmerjih za ekološke otoke;
Postavka je namenjena tudi odškodninam za ustanovitev služnosti za komunalne vode, ki jih
sicer ni dolžna zagotavljati občina (električna napeljava, telefon in plinska napeljava), jih pa
občina mora zagotavljati, če želi opremiti zemljišča, ker posamezni upravljavci ne pristopajo k
opremljanju. Sredstva so namenjena tudi za morebitne služnosti dostopnih poti, ko zemljišč ni
mogoče odkupiti.
Druge odškodnine in kazni: sredstva so namenjena plačilu odškodnin po služnostnih
pogodbah za investicije izgradnje vodovoda oz. kanalizacije, ko pride pri nujnih posegih tras v
vinograde, sadovnjake ali druga obdelovalna zemljišča, do kmetijske škode nastale predvsem
zaradi izpada pridelkov, posekov dreves
16026 drugi stroški urejanja zemljišč
Vključuje stroške cenitve, ki jih izvedejo sodbo zapriseženi cenilci za kmetijstvo za oceno
odškodnin, ki izhajajo iz služnostnih pogodb, druge cenitve zemljišč, geodetske storitve,
morebitna nadomestila zaradi stavbne pravice, komasacije, stroške zunanjih sodelavcev glede
nepremičninskih poslov in postopkov.
Podprogram
16069002 – Nakup zemljišč
Zagotavlja se sredstva za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v
primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.
Proračunske postavke
16029 - Nakup stavbnih zemljišč:
V letu 2017 in 2018 se predvidevajo in načrtujejo nakupi:
V OC POD ŽELEZNICO:
Predviden je nakup zemljišč zaradi izgradnje komunalne infrastrukture; v tej coni je tudi
predvidena menjava zemljišč z družbo SLO-CAR, v kolikor ne bo realizirana do konca leta
2016, ter pridobitev zemljišč, ki bi zaokrožila že obstoječo lastnino Občine Ajdovščina in bi se
namenila nadaljnjemu razpolaganju z zemljišči z namenom, da se investitorjem-
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gospodarstvenikom omogočijo funkcionalna zemljišča za gradnjo objektov, v katerih bi
opravljali gospodarsko dejavnost.
V OC TALE:
Predviden je nakup zemljišč zaradi izgradnje komunalne infrastrukture ter pridobitev zemljišč,
ki bi zaokrožila že obstoječo lastnino Občine Ajdovščina in bi se namenila nadaljnjemu
razpolaganju z zemljišči z namenom, da se investitorjem - gospodarstvenikom omogočijo
funkcionalna zemljišča za gradnjo objektov, v katerih bi opravljali gospodarsko dejavnost.
V OC POD OBVOZNICO
Predviden je odkup zemljišč za tržnico okusov in ustrezno komunalno ureditev cone.
V OC MIRCE
Predviden je nakup zemljišč zaradi zagotovitve komunalne infrastrukture; predvidena je
pridobitev zemljišč v okviru menjave z družbo Bia Separations d.o.o., v kolikor ne bo
realizirana do konca leta 2016.
V OC POD FRUCTALOM:
Zaradi komunalne ureditve cone in funkcionalnega obsega lastništva na tem območju, je
predvidena pridobitev treh parcel, deloma s sočasno prodajo (menjavo) občinskega
premoženja.
V OC POD MERCATORJEM:
Občina pridobiva dve parceli zaradi ureditve lastniškega dostopa do zemljišč pod Mercator
centrom, za 2017 oz. 2018 se predvideva odkup zemljišč, v kolikor posel ne bo realiziran do
konca leta 2016.
OSTALO:
S proračunom 2017 in 2018 se zagotavljajo sredstva za nakup zemljišča na dražbi v
stečajnem postopku družbe Primorje d.d. ob Hublju za stanovanjsko gradnjo in morebitnih
drugih zemljišč; odkup zemljišč ob občinski stavbi za ureditev območje Castre; odkup zemljišč
na območju celotne občine, po katerih potekajo ceste oz. so predvidene razširitve cest; odkup
zemljišč za ekološke otoke; za čistilne naprave; za predvidene širitve in ureditve pokopališč
(2017 parkirišče pri pokopališču); za izvedbo igral in športnih igrišč (2017 športni park
Gaberje), druge pridobitve v okviru urejanja in gospodarnega izkoriščanja obrtnih con, ureditve
urbanih površin, uskladitve lastnine z dejanskim stanjem ter za posle na podlagi uveljavljanja
predkupnih pravic in druge pridobitve za namene občinskih investicij oziroma v okviru menjav
na podlagi vlog občanov, ter pridobitve, ki so bile predvidene že v predhodnem proračunskem
letu, pa niso bile realizirane.
PREGLED PREDPISOV
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih
- Zakon o prostorskem načrtovanju
PODROČJE
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva
in druge programe na področju zdravstva. Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih,
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni,
zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot
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tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa
tudi pravico do najvišje možne stopnje zdravja.
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za
uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.
Glavni program
1702 – Primarno zdravstvo
Glavni program Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti
na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih
zdravstvenih dejavnosti. Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno
dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v
RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in
uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih - pod enakimi pogoji
zdravstveno dejavnost kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in
fizične osebe na podlagi koncesije.
Podprogram
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
Predvidena so sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup
opreme za zdravstvene domove.
Občini Ajdovščina in Vipava sta Zdravstveni dom Ajdovščina ustanovili za opravljanje osnovne
in specialistične zdravstvene dejavnosti. Danes skupaj s koncesionarji pokriva v mreži javne
zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene potrebe 24.000 prebivalcev obeh občin, na
skupni površini 352 km2. ZD Ajdovščina svojo dejavnost opravlja na sedežu v Ajdovščini, v
Zdravstveni postaji v Vipavi, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Vipavi,
Domu starejših občanov v Ajdovščini, Centru za starejše Pristan Vipava, na domu pacientov in
na terenu. Večino prihodkov zavod ustvari z izvajanjem programa zdravstvenih storitev, ki je
dogovorjen s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer na področju
splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije, šolske medicine, ginekologije,
pulmologije, diabetologije, psihiatrije, zobozdravstva in ortodontije ter patronažne in
zdravstvene vzgoje. Podporo osnovnim dejavnostim zagotavljamo s storitvami diagnostičnega
in zobotehničnega laboratorija, rentgenskimi storitvami, fizioterapevtskimi in upravnotehničnimi
storitvami. Prihodke dopolnjujejo s tržno dejavnostjo zlasti na področju medicine dela, prometa
in športa, zobozdravstva, ginekologije in vzgojno preventivnih dejavnosti.
Proračunske postavke
17002 Zdravstveni dom Ajdovščina
Na tej postavki so v letu 2017 planirana sredstva za ureditev novih prostorov fizioterapije in
zdravstvene vzgoje na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini. Gre za dejavnosti Zdravstvenega doma
Ajdovščina, ki se izvajajo na eni lokaciji za potrebe prebivalcev obeh občin, zato bo investicijo
skladno z ustanoviteljskim deležem (23,97%) sofinancirala Občina Vipava. Gradbena dela so
planirana v višini 290.500 €, nadzor v višini 5.000 €, projektna dokumentacija pa v višini
20.000 €. Opremo bo nabavljal ZD sam. Po izvedbi bodo prostori predani v upravljanje
javnemu zavodu.
17003 Zdravstveni dom Ajdovščina – dejavnost in investicije
Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »okrepitev
kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev
mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za kritje stroškov opravljanja praks in
počitniškega dela mladih zagotavlja sredstva v višini 1.500 €.
Enak znesek se zagotavlja tudi v letu 2018.
17013 nakup opreme za NMP
ZD Ajdovščina v letu 2017 planira zamenjati iztrošeno reševalno vozilo z medicinsko opremo,
zato so v proračunu planirana sredstva za nakup novega vozila. Z investicijo nameravamo
kandidirati na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni Ministrstva za zdravje.
Prijavitelj na razpis je lahko samo občina, čeprav sredstva za nakup zagotavlja zavod, v
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našem primeru v celoti Zdravstveni dom Ajdovščina - na prihodkovni in odhodkovni strani so
planirana sredstva v enaki višini.
Glavni program
1705 – Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za financiranje dejavnosti na področju lekarništva.
Podprogram
17059001 Lekarniška dejavnost
Lekarna Ajdovščina v skladu s Statutom zavoda izvaja lekarniško dejavnost kot del
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Osnovna dejavnost je javna služba, s katero
zagotavljamo preskrbo prebivalstva, zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept, izdajo zdravil brez recepta, magistralno
pripravo zdravil in izdajo veterinarskih zdravil na recept. Poleg osnovne dejavnosti zavod
opravlja še naslednje dejavnosti: izdajo zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v
specializiranih prodajalnah, oskrbo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, preskrbo s
prehranskimi dopolnili, medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za
zdravljenje in varovanje zdravja.
Proračunske postavke
17006 Lekarna Ajdovščina
Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »okrepitev
kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev
mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za kritje stroškov opravljanja praks in
počitniškega dela mladih zagotavlja sredstva v višini 1.500 €. Enak znesek se zagotavlja tudi v
letu 2018.
Glavni program
1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva
Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva
in promocijo zdravja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da
občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.
Podprogram
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja:
Obsega sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke,
predavanja). Poslanstvo podprograma je prispevati k podaljševanju zdravega, kakovostnega in
produktivnega življenja ter preprečevanju raznih bolezni.
Proračunske postavke
17004 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov
Za leto 2017 se predvideva sofinanciranje utečenih preventivnih programov Zdravstvenega
doma iz prejšnjih let: »Radi jemo – zdrav in reden zajtrk« (za šole), »Prireditev ob svetovnem
dnevu hoje in hrane« (širša javnost), »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani« (za šole),
»Šola za bodoče starše« in »Preverjanje telesne zmogljivosti – izvedba testiranja VVK hoje
2km« (širša javnost) in sofinanciranje delovnega terapevta v programu za zdravljene
alkoholike, v skupni višini 5.710 € (programi skupaj 2.100 €, delovni terapevt 3.610 €).
Za leto 2018 se sredstva planira v enaki višini kot v letu 2017.
Glavni program
1707 – Drugi programi na področju zdravstva
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo. Gre
za področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso pokrita zdravstvenimi storitvami, ki se
financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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Podprogram
17079001 Nujno zdravstveno varstvo:
Med zakonske obveznosti občine, ki je bistveni del podprograma, sodi obvezno zdravstveno
zavarovanje občanov - redno plačevanje prispevkov za tiste občane, ki so do te pravice
upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. Na podprogramu se zagotavljajo tudi
sredstva za sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva.
Proračunske postavke
17007 zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
Občina mora zagotavljati sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje njenih občanov, ki nimajo nobenih prihodkov in ne morejo biti zavarovani iz
drugega naslova. Višina sredstev na tej postavki je odvisna od višine pavšalnega prispevka na
zavezanca in števila upravičencev. Sredstva za leto 2017 so planirana na podlagi povprečnih
podatkov o številu upravičencev iz leta 2016 (povprečno 290 upravičencev na mesec) in
prispevka izračunanega na podlagi povprečne bruto plače (31,46€/upravičenca).
Za leto 2018 se sredstva planira v enaki višini kot v letu 2017.
17010 sofinanciranje NMP
Obe občini ustanoviteljici financirata ZD Ajdovščina plačo zdravnika, ki ga dodatno zaposlujejo
v službi NMP zaradi razbremenjevanja zdravnikov, ki se vključujejo v NMP. Delež Občine
Ajdovščina za ta namen bo v letu 2017 znašal 22.419 €. Poleg tega občini ustanoviteljici
financirata tudi stroške dela za dodaten kader zdravstvene nege v ambulanti NMP ob sobotah,
nedeljah in praznikih. Za ta del je sofinanciranje službe NMP s strani Občine Ajdovščina v letu
2017 predvideno v višini 7.736,82 €.
Za leto 2018 se sredstva planira v enaki višini kot v letu 2017.
Podprogram
17079002 Mrliško ogledna služba
Zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Zagotavljanje mrliško pregledne
službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih in
načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško pregledne službe se krijejo
stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno
medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških
preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
Proračunske postavke
17008 storitve mrliško ogledne službe
V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti ali če to zahteva iz utemeljenih razlogov
zdravnik, ki je bolnika zdravil, ter v primerih opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev
oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z
obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, je plačnik stroškov občina.
Sredstva za leto 2017 so planirana na podlagi povprečnih podatkov iz preteklih let.
Za leto 2018 se sredstva planira v enaki višini kot v letu 2017.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o lekarniški dejavnosti
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
PODROČJE
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje
posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine).
Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in
generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina
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vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega
pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi
številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih
človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.
Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo
kulturne dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost
kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.
Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in
ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje in delovno
sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je
tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so
alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd.
Nevladne organizacije (NVO) so del civilne družbe (organizirana in registrirana oblika
javnosti) in so pomembnejši akter sodelovanja na različnih področjih človekovega delovanja.
Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega
izobraževanja, ki je zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje
osebni in socialni razvoj mlade osebe, njeno integracijo v družbo skozi njeno prostovoljno
sodelovanje in je komplementarno formalnemu izobraževanju in usposabljanju. Mladim
pomaga pri učenju o njih samih, drugih in družbi skozi aktivnosti, ki združujejo veselje do
druženja, užitek, izzive in učenje.
Glavni program
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične
kulturne dediščine. Nepremično in premično kulturno dediščino opredeljuje zakon o varstvu
kulturne dediščine, ureja njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in lokalnih
skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva ter dolžnosti in pravice lastnikov
kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje
spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov
lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva
nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del, skrbi javni zavod za varstvo
dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzeji in
galerije.
Podprogram
18029001 Nepremična kulturna dediščina:
Obsega sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje
kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, postavitev spominskih obeležij.
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti
občine, sredstva pa se namenjajo tudi sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju
občine, ki so v lasti drugih oseb (posameznikov, verskih skupnosti, društev..).
Proračunske postavke
18002 Kulturna dediščina
Občina že nekaj let sofinancira vzdrževanje kulturne dediščine, ki ni v javni lasti. Sredstva se
dodeljujejo z javnim razpisom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
občini Ajdovščini. Prijavljeni projekti se nanašajo predvsem na obnovo cerkva in spominskih
obeležij, manj za druge objekte kulturne dediščine. Na podlagi Lokalnega programa kulture v
občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018 se sredstva na tej postavki v letu 2017 planirajo v
višini iz leta 2016, tako je za te namene v letu 2017 planiranih 8.800 €: 2.200 € je namenjenih
za transfere posameznikom in gospodinjstvom, 6.600 € pa neprofitnim organizacijam in
ustanovam.
Za leto 2018 se sredstva na podlagi Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018 na tej postavki povečujejo za 10 % glede na predhodno leto, zato je za
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leto 2018 planiranih 9.680 €: 2.420 € je namenjenih za transfere posameznikom in
gospodinjstvom, 7.260 € pa neprofitnim organizacijam in ustanovam.
18003 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta
Na tej postavki so zagotovljena sredstva v višini 42.000 EUR za namestitev ograje znotraj in
na vrhu stolpa ter za osvetlitev arkad. Predhodno bo potrebno izdelati statično presojo
obstoječega stopnišča v stolpu, zato se namenja v letu 2017 sredstva v višini 700 EUR na
kontu načrti.
18119 muzejska zbirka Ajdovščina
Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 1.200 € za nakup dveh monitorjev in digitalnega
mikroskopa v višini 1.200 €.
18504 vodni viri v KS Brje – moja pobuda
S predvidenimi sredstvi se bo na Brjah uredilo izvire, korita, ki so nekoč služila za vodooskrbo
krajanov in sicer je v 2018 planirana Ureditev velbanega vodnjaka ob cesti na Brje ter ureditev
kala pri Svetem Martinu. Sredstva za izvedbo so planirana v letu 2018
18506 spominska soba Matija Vertovec - moja pobuda
V letu 2017 je predvidena ureditev spominske sobe rekreacijskega parka v Črničah
Podprogram
18029002 Premična kulturna dediščina
Sredstva so namenjena za odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, galerij,
muzejskih programov in projektov (Pilonova galerija, muzejska zbirka v Ajdovščini v
upravljanju Goriškega muzeja in Lokarjeva galerija in spominska soba). Pilonova galerija
Ajdovščina je muzejsko-galerijska ustanova, katere ustanoviteljica je Občina Ajdovščina,
opravlja pa tudi državno javno službo na področju Goriške, Primorske, zamejstva in
izseljenstva, kot izhaja iz pooblastila Vlade RS z dne 19. 3. 2013. Področje njenega delovanja
obsega dve temeljni nalogi: muzejsko (skrb za Pilonovo stalno zbirko, mednarodno zbirko
Vipavski Križ, zbirko Pilonovih prijateljev, zbirko del Lojzeta Spazzapana, Zbirko iz Foresterije,
zbirko Castrumfoto) in galerijsko (organiziranje razstav sodobne umetnosti in drugih prireditev,
ki bogatijo kulturno življenje). Skrbi za strokovno knjižnico in opravlja pedagoško in andragoško
delo. Sodeluje z muzejskimi in galerijskimi ustanovami v Sloveniji in zamejstvu. Goriški muzej
skrbi za upravljanje muzejske zbirke v Ajdovščini, ki predstavlja stalno arheološko razstavo
Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina in razstavo fosilov iz zbirke Stanislava Bačarja.
Občina DULSP zagotavlja del sredstev za stroške zagotavljanja dostopnosti javnosti Lokarjeve
sobe v Lokarjevi galeriji.
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov,
človeškega faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za
ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z
namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine.
Proračunske postavke
18010 Pilonova galerija – dejavnost
Programski in stalni stroški Pilonove Galerije: zbirka Vena Pilona je nacionalnega pomena,
zato ta del dejavnosti Pilonove galerije spada v opravljanje državne javne službe, za katero je
ob pogoju pridobitve statusa pooblaščenega muzeja upravičena do financiranja s strani
Ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo je Pilonovi galeriji pooblastilo ponovno podelilo v
letu 2013 in velja do preklica. Na razpisu v preteklih letih je Pilonova galerija pooblastilo
pridobila, kljub temu, da ni izpolnjevala dveh pogojev: neustrezen depo in premajhno število
strokovnih sodelavcev. Kadrovske pogoje za pridobitev pooblastila rešuje Občina Ajdovščina
(tretji strokovni delavec), saj MK ne zagotavlja sredstev za zaposlitev dodatnega strokovnega
delavca v PG. Občina Ajdovščina zato tudi v proračunu za 2017 predvideva sredstva za
tretjega strokovnega delavca. Sredstva za plače, druge izdatke in prispevke so planirani glede
na veljavna izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2016, ker še niso znana vsa
izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so samo sredstva za premije za
kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do sprejema rebalansa. Poleg
navedenega se na postavki zagotavljajo še sredstva za stroške programa razstav, ki so
lokalnega pomena v višini 14.500 € (6 razstav) in del stalnih stroškov, ki so vezani na objekt
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(materialni stroški) ter stroške računovodske službe, skupaj v višini 11.572€ ter sredstva za
zavarovanje objekta, opreme in umetnin 7.560 €, zavarovanje občasnih razstav 1.500 €,
prenovo spletnih strani v višini 3.880,00 €, izdelavo vodnika po stalni zbirki v višini 2.200,00 €
in zgibanke v višini 900,00 €. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018
(strateški cilj 1 »okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev
opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se za kritje
stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih v materialni stroških zagotavlja 1.500 €.
Za leto 2018 so sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim, prispevke in premije planirana v
enaki višini kot v letu 2017, ker še niso znana vsa izhodišča za planiranje stroškov dela za leto
2018. Tudi materialni stroški so planirani v enaki višini kot v letu 2017.
18011 Goriški muzej - dejavnost
Stroški delovanja muzejske zbirke in programski stroški: Muzejsko zbirko v Ajdovščini na
podlagi posebne pogodbe upravlja Goriški muzej Nova Gorica. Muzejska zbirka je lokalnega
pomena, zato jo v celoti financira občina. Stroški delovanja muzejske zbirke obsegajo stroške
dela (študentski servis) in materialne stroške, skupaj 7.666€. Občina bo v letu 2017
sofinancirala muzeju tudi dodatni pedagoški program po razstavah v Muzeju v višini 450 €.
Goriški muzej opravlja tudi raziskovalne naloge s področja kulturne dediščine iz območja
občine Ajdovščina, ki se ne financirajo iz državnega proračuna ali le delno. Ti progami so v
interesu občine (programski stroški) – v letu 2017 se bo sofinanciralo projekt industrijska
dediščina na ajdovskem – tekstilna industrija, v višini 900 €.
V letu 2018 se Goriškemu muzeju zagotavlja sredstva za redno delovanje zbirke v višini
7.666€ in dodaten pedagoški program v višini 450 € ter nadaljevanje projekta industrijska
dediščina na ajdovskem – tekstilna industrija, v višini 4.500 €.
18090 Lokarjeva galerija
Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske ima z občino sklenjeno pogodbo o
sofinanciranju Lokarjeve galerije in spominske sobe Danila Lokarja. Galerijo in prostore
DLUSP je društvo uredilo predvsem za svoje namene, Lokarjeva soba pa je namenjena širši
javnosti. Lokarjevo sobo upravlja DLUSP, občina Ajdovščina pa krije v letu 2017 del
materialnih stroškov za upravljanje objekta in skrbnika v letni višini 1.500 €.
Za leto 2018 se Lokarjevi galeriji zagotavlja enak znesek.
18507 zgodovinski vodnik Stomaž, Skrilje – moja pobuda
V letu 2017 je predvidena izdelava in tisk zgodovinskega vodnika Stomaža in Skrilj.
Glavni program
1803 – Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižnično dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi. V
okviru glavnega programa Programi v kulturi se zagotavlja financiranje delovanja knjižnice in
nabavo knjig, sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (s.p.-jev in gospodarskih družb,
posameznikov, javnih zavodov in abonmaje), dejavnosti JSKD, kulturnih društev in skupin
(programe in projekte), sofinanciranje informativnih medijev, financiranje tekočih izdatkov,
investicijsko vzdrževanje ter nabava opreme objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo
na področju kulture (Dvorana prve slovenske vlade, dvorana Vipavski Križ) ter investicijsko
vzdrževanje in nakup opreme javnih kulturnih zavodov (Pilonova galerija, Lavričeva knjižnica).
Podprogram
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
Obsega sredstva za dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošne knjižnice.
Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne
knjižnice. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so
infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne
kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje
poslanstva splošne knjižnice, in sicer razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture
nasploh.
Občina je skupaj z Občino Vipava soustanoviteljica Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Lavričeva
knjižnica je splošna knjižnica, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Kot splošna
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knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira,
hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem
kategorijam prebivalstva ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko prepričanje,
narodnost, jezik ali socialni status. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju,
razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Izvaja dejavnost na območju s
skupno 24.440 prebivalci (obe občini ustanoviteljici). Knjižnica ima 5 organizacijskih enot:
- osrednja (centralna) knjižnica v Ajdovščini,
- 2 krajevni knjižnici: Vipava, Podnanos
- izposojevališče Dobravlje
- potujoča knjižnica.
Proračunske postavke
18013 Lavričeva knjižnica – dejavnost
Soustanoviteljica Lavričeve knjižnice je Občina Vipava, zato je pri sredstvih za plače, drugih
izdatkih zaposlenim, prispevkih, premijah KDPZ in materialnih stroških upoštevano, da iz
naslova soustanoviteljstva Občina Vipava krije ustrezen delež teh stroškov. Sredstva za plače,
druge izdatke zaposlenim in prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še niso
znana vsa izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva za
premije za kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa.
Skupno število zaposlenih v Lavričevi knjižnici je 15. Občina Ajdovščina krije stroške dela za
10,40 zaposlenih, od tega je 0,40 delež računovodske službe. Sredstva za materialne stroške
so planirana v skupni višini 46.035 €, od tega je 1.500 € predvidenih za kritje stroškov
opravljanja praks in počitniškega dela mladih skladno s Strategijo za mlade v Občini
Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep
1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih»).
Za leto 2018 so sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim, prispevke, premije in materialne
stroške planirana v enaki višini kot v letu 2017.
18014 Lavričeva knjižnica – nakup knjig
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne
nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Sredstva za leto 2017 ostajajo v enaki višini kot
v letu 2016. Za leto 2018 so sredstva planirana v enaki višini kot v letu 2017.
Podprogram
18039002 Umetniški programi:
Obsega sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih zavodov, kulturnih programov samostojnih
kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.
Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čimbolj kakovostnih
javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti
na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in drugih umetnosti. Pod podprogram je
uvrščena tudi prireditvena dejavnost – abonmaji.
Proračunske postavke
18018 prireditvena dejavnost
Občina sofinancira tri abonmajske cikluse: gledališkega, glasbenega in otroškega, pa tudi
druge cikluse predstav oziroma prireditev ter druge posamične prireditve. Na podlagi
Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018 se sredstva na tej
postavki v letu 2017 planirajo v višini iz leta 2016, tako je za te namene v letu 2017 planiranih
42.360 €.
Za leto 2018 se sredstva na podlagi Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018 na tej postavki povečajo za 10 % glede na predhodno leto, zato je za leto
2018 planiranih 46.596 €.
18019 sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev in drugih pravnih oseb
Sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev (status samostojnega kulturnega delavca, s.p.) in drugih
pravnih oseb (d.o.o. in druge družbe) se izvaja na podlagi javnega razpisa v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Na podlagi Lokalnega
programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018 se sredstva na tej postavki v letu
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2017 planirajo v višini iz leta 2016, tako je za namene sofinanciranja pravnih oseb in
zasebnikov planiranih 4.743 €, za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev pa 3.917 €.
Za leto 2018 se sredstva na podlagi Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018 na tej postavki povečujejo za 10 % glede na predhodno leto, zato je za
leto 2018 za namene sofinanciranja pravnih oseb in zasebnikov planiranih 5.228 €, za
sofinanciranja samostojnih kulturnih ustvarjalcev pa 4.309 €.
Podprogram
18039003 Ljubiteljska kultura:
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, sofinanciranju programa zveze kulturnih društev, programov in projektov kulturnih
društev. Občina na ta način podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane
na širši krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.
Število izvajalcev ljubiteljske kulture se postopno povečuje. Uveljavljajo se tudi nove zvrsti, ki
širijo pestrost in pluralizem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Poleg kulturnih društev in skupin
ima za spodbujanje ljubiteljske kulture pomembno vlogo Zveza kulturnih društev Ajdovščina in
Območna enota Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Financiranje delovanja zveze
kulturnih društev je urejeno v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Ajdovščina. Po zakonu je lokalna skupnost dolžna zagotoviti prostore, materialne stroške
povezane s prostorom in sredstva za delovanje javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Proračunske postavke
18022 sofinanciranje programa zveze kulturnih društev
Sofinanciranje programa Zveze kulturnih društev in drugih zvez je urejeno v Pravilniku o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina. Za ta namen je v letu 2017 predvidenih
4.559 €.
Za leto 2018 se planirajo sredstva v isti višini kot v letu 2017.
18023 dejavnost kulturnih društev in skupin
Sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa v
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina. Redna
dejavnost kulturnih društev se šteje za dejavnost v javnem interesu občine in obsega vaje,
predstavitvene koncerte, predstave in prireditve ter udeležbo na rednih tekmovanjih ter
predstavlja zaključeno celoto in traja najmanj eno leto. Sredstva na tej postavki se v letu 2017
povišujejo za 15.000 € glede na zagotovljena v letu 2016 in znašajo 72.675 €.
Za leto 2018 se sredstva na podlagi Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za
obdobje 2015-2018 na tej postavki povečujejo za 10 % glede na leto 2016, dodanih pa je še
15.000 €, tako da je skupaj planiranih 78.443 €.
18024 javni sklad za kulturne dejavnosti
Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti – Območna izpostava Ajdovščina izvaja na območju občine. V letu 2017 se
program sofinancira v višini 4.171 €, materialne stroške uporabe prostora pa v višini 727 €.
V enakem znesku kot v letu 2017 se sofinancira JSKD tudi v letu 2018.
18025 projekti kulturnih društev
Projekti kulturnih društev so posamezni kulturni projekti, predstave, koncerti, prireditve in drugi
projekti. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Za ta namen je v letu 2017 planiranih
25.608 €. Za leto 2018 se planirajo sredstva v isti višini kot v letu 2017.
Podprogram
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Zajema sredstva za sofinanciranje izdajanja glasila in informativnih medijev.
Proračunske postavke
18028 sofinanciranje informativnih medijev
Sredstva so planirana za financiranje objav novic in obvestil s področja občinske pristojnosti in
drugih lokalnih novic v medijih.
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18129 občinsko glasilo
Sredstva so namenjena za izdajo 3 izvodov občinskega glasila 5 maj v letih 2017 in 2018. Ker
bo zadnja številka občinskega glasila za leto 2016 izšla v decembru 2016, bo plačilo stroškov
za njeno izdajo padlo v leto 2017, zato se sredstva za to številko prenašajo iz 2016 v 2017.
18131 Ajdovski kino
V drugi polovici leta 2016 je občina poskusno sofinancirala projekt »Moj kino«, katerega
namen je omogočiti občanom v krajih, kjer ne deluje stalni kinematograf, da si enkrat na
mesec lahko ogledajo najnovejše filme v sodobni 2K ali 4K in 3D tehnologiji. Za leti 2017 in
2018 je izbor izvajalca predviden preko javnega razpisa.
Podprogram
18039005 Drugi programi v kulturi:
Obsega sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in
drugih kulturnih objektov), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov
(knjižnice in galerije), nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in drugih
kulturnih objektov. V ta podprogramski sklop spadajo nujno investicijsko vzdrževanje in
izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina, pridobivanje novih
prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov (investicije), torej tiste dejavnosti, ki so
nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov, niso pa neposredno
vezane na umetniško produkcijo.
Proračunske postavke
18012 Dvorana 1. slovenske vlade – materialni stroški
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja Dvorane 1. slovenske vlade čiščenja, varovanja zgradb in prostorov, drugega splošnega materiala in storitev, drobnega
inventarja, električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja, vode in komunalnih storitev,
odvoza smeti, tekočega vzdrževanja drugih objektov in tekočega vzdrževanja druge opreme.
18016 Pilonova galerija
V letu 2016 so bili naročeni PGD, PZI projekti za ureditev prostorov v Rustjevi hiši, ki je v lasti
Občine Ajdovščina za namen širitve Pilonove galerije in ureditev prostorov za potrebe delavnic
peke kruha, mletja žita, spoznavanja s pekarsko dediščino, pa tudi kavarne – butične pekarne
s stalno razstavo o pekarski tradiciji v Ajdovščini. Prva faza arheoloških raziskav v Rustjevi hiši
je razkrila jugovzhodni del obzidja Castre, pomembne poznoantične utrdbe. Na podlagi teh
raziskav bo Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal dopolnjene kulturno varstvene pogoje.
Iz leta 2016 se delno prenašajo sredstva za dokončanje projektne dokumentacije. Pričetek del
pa se zamika v letu 2019.
18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije
Sredstva so planirana za najnujnejše vzdrževanje, med drugim se bo prebarvalo oder.
18030 Dvorana Vipavski Križ
Sredstva so namenjena za delno sofinanciranje stroškov kulturnega doma v Vipavskem Križu,
ki je last občine, v upravljanju Turističnega društva Vipavski Križ. Turistično društvo Vipavski
Križ del sredstev za upravljanje dvorane oz. organizacijo istih letnih razstav, dobi iz
proračunske postavke za redno delovanje kulturnih društev. Planirana sredstva za leto 2017
so v isti višini kot v letu 2016.
V letu 2018 so sredstva panirana v isti višini kot za leto 2017.
Glavni program
1804 – Podpora posebnim skupinam
Glavni program Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov
veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter
drugih posebnih skupin.
Podprogram
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Zajema sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.
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Proračunske postavke
18033 programi ostalih neprofitnih organizacij
Sofinanciranje drugih društev, ki niso uvrščena v druga področja (upokojenci, druga društva)
se izvede na podlagi javnega razpisa in meril iz Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih,
invalidskih in drugih neprofitnih organizacij. Na razpis letno kandidira povprečno 10 društev. Za
ta namen je v letu 2017 in v letu 2018 planiranih po 10.922 €/leto. Za sofinanciranje
spominskih slovesnosti in proslav je planiranih v letu 2017 in 2018 po 10.000 €/ letno.
Glavni program
1805 – Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov
za mladino.
Velika razširjenost športa se kaže predvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju
občine. Taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih
kategorij v športni dejavnosti. Športna infrastruktura omogoča, da se občani ukvarjajo s
športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno in kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se
kažejo na vseh področjih življenja. Področje športa dopolnjujejo programi za mladino, ki
omogočajo prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in
aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni
preventivi te občutljive populacije.
Občina ima za področje športne in mladinske dejavnosti ustanovljen Zavod za šport
Ajdovščina, ki:
- ustvarja materialne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti;
- soodloča o pogojih za izvajanje različnih športnih dejavnosti in je obenem
tudi sam izvajalec športnih programov;
- ustvarja kvalitetne mladinske dejavnosti in sodeluje z mladinskimi
organizacijami v občini;
- ustvarja konkurenčno turistično ponudbo v občini.
Delovanje zavoda je usmerjeno predvsem v smeri povečanja vlaganj v športno in mladinsko
infrastrukturo ter s tem posledično večanja števila uporabnikov, večanje izrabe časa na
površinah namenjenih športu, rekreaciji in mladinskim dejavnostih, posledično tudi večanje
števila novih delovnih mest, potrebnih za obvladovanje novo nastalih potreb.
Podprogram
18059001 Programi športa:
Zagotavljajo se sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve,
strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja
otrok, mladine in študentov, interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
šport, vrhunski šport, kakovostni šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč, telovadnic), nakup, gradnjo in vzdrževanje
športnih objektov.
Občina na svojem območju zagotavlja prednostne naloge v športu s spodbujanjem vseh oblik
športnih dejavnosti; pomemben dejavnik za razvoj športa pa so tudi naložbe v ustrezno
športno infrastrukturo in v promocija zdravega življenjskega sloga. Podrobneje so programi
športa opredeljeni z vsakoletnim programom športa.
Proračunske postavke
18027 Športni park Pale
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju območja športnega parka ter za dokončanje
del, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja kolesarske proge. Iz leta 2016 se
prenaša neporabljena sredstva za izdelavo načrtov v višini 2.433,90 EUR ter nadzor v višini
500 EUR.
18036 športno igrišče Podkraj
V letu 2016 je bil izbran izvajalec del za gradnjo športnega igrišča, ki je umeščeno na občinsko
parcelo, kjer je Občina pred leti porušila obstoječi vojaški objekt (pri OŠ Podkraj). Zaradi
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zamude del pri izvedbi investicije, se sredstva za dokončanje del in strokovni nadzor delno
prenašajo v leto 2017.
18039 Športno igrišče Selo
Za nadaljevanje izgradnje športnega igrišča Selo (razsvetljava igrišča, izgradnja pomožnih
objektov, sanitarij…) je v letu 2017 namenjenih 70.705,96 EUR, ter v letu 2018 za dokončanje
investicije 39.294,04 EUR.
18040 Zavod za šport - dejavnost
Občina Ajdovščina je edina ustanoviteljica Zavoda za šport, zato v celoti krije stroške dela
zaposlenih in materialne stroške zavoda. V letu 2015 je na sektorju uprava in sektorju športni
objekti zavoda predvideno enako število zaposlenih kot v preteklem letu – skupaj 11. Sredstva
za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker
še niso znana vsa izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva
za premije za kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa. V
materialnih stroških so predvidena sredstva za kritje stroškov objektov športnega centra,
nogometnega stadiona, računovodske službe, sofinanciranje izvajanja programov športa,
predvsem na področju športa otrok in mladine, ki so nekoliko višja zaradi večjega števila
vključenih otrok (plavalni tečaji, športne počitniške aktivnosti, šolska športna tekmovanja) ter
za organiziranje majskega teka (2.500 €). Dodatno se v materialnih stroških zagotavlja 750 €
za kritje stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih skladno s Strategijo za mlade v
Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »Okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«,
ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih
zavodih»).
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
18047 dejavnost športnih organizacij
Sredstva so namenjena sofinanciranju športnih programov športnih društev in drugih izvajalcev
letnega programa športa v skladu z občinskim pravilnikom. Gre predvsem za naslednje
vsebine: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport, tehnični športi, miselne
igre, športna rekreacija, šport invalidov,… Sredstva se razdelijo na javnem razpisu. V letu 2017
ostajajo sredstva nespremenjene glede na preteklo leto, skupno 250.000 €. V letu 2018 so
sredstva planirana v isti višini kot za leto 2017.
18082 Večnamenska gimnastična dvorana v Ajdovščini
Za večnamensko gimnastično dvorano v Ajdovščini, ki bo umeščena med malo in veliko
dvorano v ŠC Police je izdelana projektna dokumentacija PGD, izdeluje se PZI. Na upravno
enoto je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideva se izgradnja
vmesne večnamenske-gimnastične dvorane, s katerim se bo pridobil dodaten vadbeni prostor
za potrebe OŠ in športnih društev. Pričetek del se premika v leto 2019.
18096 energetska sanacija ŠČ Police
V letu 2017 so sredstva predvidena za proučitev več možnih variant in izdelavo projektne
dokumentacije strojnih instalacij za prenovo ogrevanja v veliki in mali dvorani.
18097 športni park Gaberje
Planirano je novo športno igrišče. V 2017 so sredstva namenjena odkupu zemljišča ter
pridobitvi projektne dokumentaciji, v letu 2018 pa za izvedbo igrišča.
18102 športno igrišče KS Šmarje
V letu 2016 so potekali dogovori s krajevno skupnostjo in lastniki zemljišč glede umestitve
igrišča v Zavinu. Izdelana je idejna zasnova umestitve športnega igrišča pod vasjo, katero je
na svoji seji potrdil svet krajevne skupnosti Šmarje. V teku so dogovori z lastniki zemljišč glede
brezplačnega prenosa za potrebe dostopne poti do igrišča ter za odkup parcele, na kateri bo
umeščeno igrišče. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije se prenaša iz leta 2016 v letu
2017. Pričetek del je planiran v letu 2017.
18120 skakalnice na Kovku
Za primer, da bo Skakalni klub POK uspešen na razpisu Fundacije za šport z investicijo v
skakalnice na Kovku, se v proračunu v letu 2017 zagotavlja 31.000 € za sofinanciranje izvedbe
1. faze investicije.
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18121 športni park Predmeja
V letih 2017 in 2018 se predvideva ureditev skakalnice in športnega parka na Predmeji. Projekt
se bo realiziral le v primeru, če se bodo za tovrstno investicijo pridobila večinska nepovratna
sredstva.
180123 Športno igrišče Stomaž
Sredstva se delno prenašajo iz leto 2016 za dokončanje projektne dokumentacije. Izdelana je
idejna zasnova umestitve igrišča pod pokopališčem v dveh variantah, ki jo bo obravnaval svet
krajevne skupnosti Stomaž. Na podlagi dokončne variante se bo pričelo z naslednjo fazo
projektov in sicer PGD in PZI. Občina je od zasebnih lastnikov v letu 2016 že odkupila
potrebno zemljišče. Izvedba del se predvideva v letu 2017.
18125 sofinanciranje mednarodnih tekmovanjih
Na postavki se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje stroškov udeležbe na mednarodnih
tekmovanjih športnih društev in posameznikov in sicer v letu 2017 ter 2018, po 20.000 €/letno.
18132 Športna zveza Ajdovščina
Na postavki se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov delovanja Športne zveze v letih 2017 in
2018, po 5.000 €/letno (3.000,00 € za tekoče delovanje in 2.000 € za prireditvi: Podelitev
priznanj športnikom in Mini olimpijada).
18500 športni park Col – moja pobuda
V letu 2017 je planirana ureditev športnega parka Lipov gaj na Colu ter okolica parka.
Predvidena je ureditev teras, ki bodo služile kot tribune in pa dodatna osvetlitev površin v
športnem parku.
18501 igrišče za odbojko – moja pobuda
V letu 2018 je v športnem parku Budanje predvidena izgradnja igrišča za odbojko na mivki.
18502 športni park Dolga Poljana – moja pobuda
Ureditev rekreacijskih površin v športnem parku Martinše - Dolga Poljana zajema postavitev
rekreativnih trim naprav v letu 2018.
18503 športno igrišče Kamnje – moja pobuda
Ob športnem igrišču v Kamnjah je v letu 2017 planirana postavitev manjšega objekta,
namenjenega predvsem uporabi ob posameznih dogodkih v KS ter za shranjevanje raznih
športnih ipd rekvizitov.
18505 športni park Tiha Dolina – moja pobuda
Sredstva so v 2018 namenjena postavitvi Naravoslovno plezalnega parka v športnem parku
Tiha dolina in sicer projekt vključuje postavitev brunarice opremljene z interaktivnimi
multimedijskimi vsebinami ter postavitev plezal z učnimi elementi
Podprogram
18059002 Programi za mladino:
Obsega sredstva za dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo
z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki…), sofinanciranje
programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna,
nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.
Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala
sodelovanje in vključitev mladih v politično, socialno, gospodarsko in kulturno skupnost.
Proračunske postavke
18041 Zavod za šport – dejavnost mladi
V okviru Zavoda za šport deluje Notranja organizacijska enota Mladinski center Hiša mladih. V
letu 2017 je na sektorju NOE zavoda predvideno enako število zaposlenih - skupaj 5
zaposlenih; s strani Občine Ajdovščina je predvideno financiranje stroškov dela 4 zaposlenih
(sredstva za čistilko zagotavlja zavod). Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim in
prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še niso znana vsa izhodišča za
planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva za premije za kolektivno
zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa. V materialnih stroških se
poleg sredstev namenjenih kritju tekočih stroškov povezanih z objektom, zagotavlja še 3.475 €
za izvedbo pustovanja, Miklavža, Dedka Mraza ter maturantske četvorke ter 750 € za kritje
stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih, skladno s Strategijo za mlade v Občini
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Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »Okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep
1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih»).
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
18048 Sofinanciranje letovanja otrok in mladine
Gre za sofinanciranje letovanj otrok in mladine do 18. leta starosti oziroma otrok s posebnimi
potrebami ne glede na starost. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa skladno z
merili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj.
Sredstva za leto 2017 so planirana v višini 18.493 €.
V letu 2018 so sredstva panirana v isti višini kot za leto 2017.
18058 Dejavnost organizacij za otroke in mladino
Sofinancira se izvajanje otroških in mladinskih programov in projektov, ki jih izvajajo mladinske
organizacije ter organizacije za mlade. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa
skladno z merili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter
letovanj. Sredstva za leto 2017 znašajo 25.000 €.
V letu 2018 so sredstva panirana v isti višini kot za leto 2017.
18100 Mladinski svet Ajdovščina
Zakon o mladinskih svetih, ki ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje lokalnih
mladinskih svetov, omogoča, da se za delovanje (tako redne dejavnosti kot posamezne
projekte) lokalnih mladinskih svetov sredstva lahko zagotavljajo tudi v okviru neposrednih
proračunskih postavk (preko neposredne pogodbe). Na postavki se zagotavlja 19.500 € in
sicer za osnovno delovanje (razvoj lokalnih mladinskih politik, zastopanje interesov mladih in
mladinskih organizacij, informiranje mladih, izobraževanje in usposabljanje), program
spodbujanja participacije mladih.
V letu 2018 so sredstva panirana v isti višini kot za leto 2017.
18101 Hiša mladih – Vipavska cesta
V letu 2017 in 2018 so sredstva namenjena za manjša intervencijska popravila na bivši Hiši
mladih. Del prihodkov v višini 1.000 € se predvideva iz zavarovalnin.
18103 projekt Značka družbene odgovornosti
Občina želi v okviru projekta »Značka družbene odgovornosti« otroke in mlade spodbuditi k
aktivnemu prostovoljnemu udejstvovanju v lokalnem življenju ter k ustvarjanju bolj solidarne in
vključujoče družbe. Značka se bo podeljevala otrokom in mladostnikom iz občine Ajdovščina,
ki z udejstvovanjem v prostovoljskih aktivnostih izkazujejo posebno skrb do sočloveka, družbe
in okolja. Projekt se je pričel izvajati v letu 2016, vendar sredstva za materialne stroške (nakup
»indeksov«) niso bila porabljena, zato se prenašajo v leto 2017.
18114 Zavod za šport – investicije mladi
V letu 2017 se Mladinskemu centru Hiša mladih zagotavljajo sredstva nabavo rampe za
odrske luči in ureditev kuhinje v MC v skupni višini 7.699,00 EUR.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o društvih
- zakon o športu
- zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
- zakon o mladinskih svetih
PODROČJE
19 IZOBRAŽEVANJE
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in
visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

184

Glavni program
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev.
Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do
vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet
RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri
celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za
razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Podprogram
19029001 Vrtci
Obsega sredstva za dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev),
nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev.
Po Zakonu o vrtcih in ZUPJS je lokalna skupnost, v kateri ima eden od staršev (vlagatelj)
stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Cena
programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih
v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo,
stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Občina je
dolžna zagotavljati tudi sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov vrtcev na svojem
območju.
Proračunske postavke
19004 investicije in investicijsko vzdrževanje otroških vrtcev
Na postavki se v letu 2017 zagotavljajo sredstva za nakup avtomobila za prevoz kosil na
dislocirane enote. Vrtec ima sicer dva kombija, ki pa sta dotrajana. Predvsem zaradi lokacije
prevozov v Budanje in Col bi vrtec potreboval avto na štiri kolesni pogon. V letu 2017 je
planiranih 12.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za dogradnjo večnamenskega
prostora vrtca Ob Hublju, leta 2018 pa 10.000 € za izdelavo projektne dokumentacije za
odločitev o sanaciji starega objekta vrtca na Ribniku.
19005 razlika med prog. in plačili staršev – OV Ajdovščina
Občina Ajdovščina je skupaj z občino Vipava soustanoviteljica Otroškega vrtca Ajdovščina. Na
območju občine ima OV sedem vrtcev in sicer dve enoti v Ajdovščini: Ob Hublju in Ribnik in
pet dislociranih enot vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, Budanjah in na Colu. Prostor za
oddelke vrtca se zagotavlja tudi v stavbi dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon (3 oddelke)
in v stavbi šole v Lokavcu (1 oddelek). V letu 2016 je Občina dogradila še en oddelek v vrtcu
na Colu. Med letom se število oddelkov spreminja, od oktobra do aprila se povečuje, v poletih
mesecih pa se zaradi izpisa šoloobveznih otrok zmanjšuje. Na območju Občine Ajdovščina s
šolskim letom 2016/2017 deluje 42 oddelkov.
V skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o vrtcih, ZUPJS, ZUJF) se sredstva zagotavljajo iz
proračunov občin za otroke iz njihovih območij in s plačili staršev, ki v povprečju prispevajo cca
28 % potrebnih sredstev, (cca 5 % sredstev s spremembo zakonodaje staršem krije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), razliko v višini cca 67 % zagotavlja občina.
Starši otrok lahko dodatno uveljavljajo oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz
zdravstvenih razlogov ali začasnega izpisa zaradi počitnic, dopusta (te stroške plača občina).
Ocena potrebnih sredstev za leto 2017 je pripravljena na podlagi sredstev potrebnih za plačilo
stroškov vrtca v letu 2016, povečana za povprečen dvig cene izračunane na podlagi
predvidevanj, da se s 1.12.2016 izvede napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive. V
izračunu cen so zajeti tudi stroški nadomeščanja delavcev, ki so odsotni zaradi bolezni ali
poškodbe za prvih 30 dni, kar do sedaj ni bilo vključeno v ceno, ampak se je plačevalo na
postavki za plače. Prav tako je z letom 2017 v strošek ekonomske cene predviden strošek
plače logopeda, ki so ga zaposlili 1.1.2016. Skladno s Pravilnikom o metodologiji so ločena
sredstva za plačilo programov vrtca ter stroški dela spremljevalca dolgotrajno bolnemu otroku
(za 12 mesecev), ki jih zagotavljamo izven ekonomske cene in so predvidene na kontih za
plače, prispevke in premije (v skupni višini 13.590 €). Specialnega pedagoga vrtec plačuje
zavodu CIRIUS po avtorski pogodbi za otroke s posebnimi potrebami (6.800 €) – financiran je
iz konta za materialne stroške. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018
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(strateški cilj 1 »okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev
opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za
kritje stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za materialne stroške
zagotavlja sredstva v višini 1.500 €.
Za leto 2018 je višina sredstev enaka kot v letu 2017.
19019 razlika med prog. in plačili staršev – ostali vrtci
Od 1.6.2015 velja sprememba Zakona o vrtcih, ki ponovno uvaja določbo, da je lokalna
skupnost, v kateri imajo starši in otrok, ki je vključen v vrtec oz. vsaj eden od staršev skupaj z
otrokom stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev – torej tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven občine. Na tej postavki so planirana
sredstva tudi za bolnišnične vrtce. Potrebna sredstva je težko natančno načrtovati, saj so
odvisna od dejavnikov, na katere občina nima vpliva. Planirana sredstva za leto 2017 so enaka
kot za leto 2017, saj se število otrok bistveno ne spreminja.
Za leto 2018 je višina sredstev enaka kot v letu 2017.
19041 Razlika med prog. in plačili staršev – OV Otlica
OŠ Otlica izvaja krajši program otroškega varstva, v katerega so vključeni otroci od 3. do 6.
leta. Občina krije stroške dela kadra za izvajanje varstva in manjšega deleža skupnih služb, ki
odpadejo na otroško varstvo. Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke so
planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še niso znana vsa izhodišča za planiranje stroškov
dela za leto 2017. Povečana so sredstva za premije za kolektivno zavarovanje, ker planirana
sredstva ne bi zadoščala do rebalansa.
Za leto 2018 so sredstva planirana v enaki višini kot v letu 2017.
19044 CIRIUS – razvojni oddelek
Z zavodom CIRIUS je podpisana pogodba o izvajanju razvojnega oddelka vrtca za šolsko leto
2016/17. Z zavodom je dogovorjena pogodbena cena, ki je izračunana skladno z metodologijo
za 6 otrok, kar je normativ za en oddelek vrtca. Z novim šolskim letom naj bi bil oddelek vrtca
polno zaseden. Občina Ajdovščina bo imela v vrtec vključena 3 otroke, občina Vipava 1 otroka,
občina Ilirska Bistrica 1 otroka, Renče Vogrsko 1 otroka. Prostih mest naj ne bi več
doplačevali, zato se sredstva na postavki znižajo.
Za leto 2018 se na postavki zagotavlja sredstva v isti višini kot v 2017 to je 33.000 €.
19049 Otroški vrtec ob Hublju – energetska sanacija
V letu 2017 se sredstva namenjajo za popravilo strešnih oken na otroškem vrtcu ob Hublju. Po
primopredaji objekta je bilo ugotovljeno, da je vzrok za puščanje oken premajhen naklon
strehe, za kar bo potrebno predelati okenske odprtine. Projektantu je bil že izstavljen zahtevek
za kritje stroškov iz naslova zavarovanja projektantske odgovornosti, ki pa nam ga je
projektant zavrnil. Zaradi navedenega bo potrebno raziskati odgovornost pristojnih, ki so
sodelovali pri prenovi objekta. Vir za financiranje se predvideva iz naslova unovčenih bančnih
garancij ali zavarovalnih polic.
Glavni program
1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter splošnega
srednjega in poklicnega šolstva. V okviru glavnega programa se v občini zagotavlja predvsem
sredstva za osnovno in glasbeno šolstvo. Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih
stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja: sredstva za plačilo stroškov za
uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se
financirajo iz državnega proračuna, glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov
delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v
skladu z Zakonom o osnovni šoli, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.
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Podprogram
19039001 Osnovno šolstvo
Obsega sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol
in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo
vozačev (kadri), nagrade za izredne dosežke, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje osnovnih
šol.
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: omogočati učenkam in učencem osebnostni
razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja, posredovati
temeljna znanja in spretnosti, razvijati zavestno pripadnost določeni kulturni tradiciji in jim
omogočiti nadaljnje izobraževanje. V občini deluje 5 osnovnih šol: Osnovna šola Danila
Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Šturje, Ajdovščina, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola
Col in Osnovna šola Otlica. Vse osnovne šole izvajajo program devetletne osnovne šole.
Občina šolam sofinancira naslednji kader:
1. strokovni kader:
- za izvajanje varstva vozačev,
- za izvajanje logopedske dejavnosti: prizna se en strokovni delavec za vse šole, posamezni
šoli se prizna število ur strokovnega delavca, glede na število vseh učencev,
- šolam, kjer je število učencev manjše, se zaradi ohranitve šol zagotavlja sredstva za ločeno
poučevanje pouka, dodatne dejavnosti šole, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
2. tehnični kader:
- za pripravo kosil z namenom znižanje cene kosil,
- za izvajanje šolskih prevozov,
- za upravljanje športne dvorane.
Proračunske postavke
19007 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – dejavnost
Občina šoli za šolsko leto 2016/2017 zagotavlja sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo
varstvo vozačev, delež kadra za delitev kosil (sofinanciranje stroškov kosil), za ločeno
poučevanje pouka na podružnici Lokavec 3./5. razred (angleški jezik, drugi predmeti), ter
deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov. Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim in
prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še niso znana vsa izhodišča za
planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva za premije za kolektivno
zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa.
Znotraj materialnih stroškov se zagotavlja sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole,
sredstva za uporabo telovadnic (športna dvorana v Zavodu za šport, športna dvorana v
Lokavcu), sredstva za izvajanje logopedske službe, sredstva za kritje stroškov priprave kosil
na srednji šoli, sredstva za zamenjavo senčil na podružnici Lokavec (1.500 €) ter sredstva za
obdobne preglede opreme in objektov. Za višino znižanja stroškov varstva vozačev (v šolskem
letu 2015/16) se šoli zagotavlja dodatna sredstva za kritje materialnih stroškov povezanih z
objekti šole v višini 7.950 €. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018
(strateški cilj 1 »okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev
opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za
kritje stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za materialne stroške
zagotavlja sredstva v višini 1.500 €.
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
19008 Osnovna šola Šturje – dejavnost
Občina šoli za šolsko leto 2016/2017 zagotavlja sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo
varstvo vozačev, ločeno poučevanje v kombinaciji 4./5. razred na podružnici Budanje (angleški
jezik, drugi predmeti), delež kuharice/gospodinjca za delitev kosil (sofinanciranje stroškov
kosil) ter deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov in upravljanje dvorane za potrebe
športa. Sredstva za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke so planirana v enaki višini
kot v letu 2016, ker še niso znana vsa izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017.
Povečana so sredstva za premije za kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi
zadoščala do rebalansa.
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Znotraj materialnih stroškov se zagotavlja sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole,
sredstva za uporabo športne dvorane v Budanjah, za izvajanje logopedske službe, sredstva za
kritje stroškov priprave kosil na srednji šoli, sredstva za nabavo barve za izvedbo beljenja in
izdajo zbornika ob 10. obletnici šole (2.100 €) ter sredstva za obdobne tehnične preglede
opreme in objektov. Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo prispevka za spodbujanje
zaposlovanja invalidov. Za višino znižanja stroškov varstva vozačev (v šolskem letu 2015/16)
se šoli zagotavlja dodatna sredstva za kritje materialnih stroškov povezanih z objekti šole v
višini 2.543 €. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1
»Okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in
pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za kritje stroškov
opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za materialne stroške zagotavlja
sredstva v višini 1.500 €.
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
19010 investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Na postavki se v letu 2017 zagotavljajo sredstva za nakup kombija za OŠ Dobravlje
(zamenjava starega kombija).
19011 Osnovna šola Dobravlje – dejavnost
Občina šoli za šolsko leto 2016/2017 zagotavlja sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo
varstvo vozačev, ločeno poučevanje pouka 1./2. razred in jutranje varstvo na podružnici
Vrtovin, delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov in uporabo telovadnice za potrebe športa
ter delež čistilke za potrebe vrtca in čiščenja dvorane v Vrtovinu. Sredstva za plače, druge
izdatke zaposlenim in prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še niso znana
vsa izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva za premije za
kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa.
Znotraj materialnih stroškov se zagotavlja sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole,
logopedsko službo, vzdrževalca/čistilca za potrebe dvorane Črniče in Skrilje, obnovo oken na
podružnici Vipavski Križ (17.129 €), sredstva za obdobne tehnične preglede opreme in
objektov ter sredstva za kritje stroškov prevozov v Ajdovščino – za izvedbo naravoslovnih,
tehničnih dni. Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo prispevka za spodbujanje
zaposlovanja invalidov. Za višino znižanja stroškov varstva vozačev (v šolskem letu 2015/16)
se šoli zagotavlja dodatna sredstva za kritje materialnih stroškov povezanih z objekti šole v
višini 3.843 €. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1
»okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in
pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za kritje stroškov
opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za materialne stroške zagotavlja
sredstva v višini 1.500€.
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
19016 Osnovna šola Otlica – dejavnost
Občina šoli za šolsko leto 2016/2017 zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki
izvajajo podaljšano bivanje, delež kadra za pripravo/delitev kosil (sofinanciranje stroškov kosil)
ter deleža hišnika za opravljanje šolskih prevozov. Zaradi ohranitve šole v tem delu občine,
kvalitete izvajanja vzgojno izobraževalnega dela ter tradicije izvajanja posameznih programov
se zagotavlja tudi sredstva za ločeno poučevanje pouka v kombinacijah v 6./7., 8./9. razred
devetletke, delež socialne delavke ter sredstva za izvedbo čipkarskega krožka. Sredstva za
plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še
niso znana vsa izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva za
premije za kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa
Znotraj materialnih stroškov se zagotavlja sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole,
logopedsko službo, sredstva za izvedbo meritev radona v šolskih prostorih, sredstva za
obdobne/tehnične preglede opreme in objekta ter sredstva za kritje stroškov prevozov v
Ajdovščino – za izvedbo naravoslovnih, tehničnih dni. Skladno s Strategijo za mlade v Občini
Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »Okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep
1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih»)
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se zavodu za kritje stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za
materialne stroške zagotavlja sredstva v višini 1.500 €.
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
19017 Osnovna šola Col – dejavnost
Občina šoli za šolsko leto 2016/2017 zagotavlja sredstva za kritje stroškov učiteljev, ki izvajajo
varstvo vozačev, ločeno poučevanje pouka na podružnici Podkraj 1./2. razred, delež kadra za
pripravo, delitev kosil (sofinanciranje stroškov kosil), deleža hišnika za opravljanje šolskih
prevozov in uporabo telovadnice za potrebe športa. Sredstva za plače, druge izdatke
zaposlenim in prispevke so planirana v enaki višini kot v letu 2016, ker še niso znana vsa
izhodišča za planiranje stroškov dela za leto 2017. Povečana so sredstva za premije za
kolektivno zavarovanje, ker planirana sredstva ne bi zadoščala do rebalansa.
Znotraj materialnih stroškov se zagotavlja sredstva za kritje stroškov povezanih z objekti šole,
logopedsko službo, obdobne/tehnične preglede opreme in objektov, sredstva za izvedbo
označbe igrišča za potrebe košarke (721 €) ter za kritje stroškov prevozov v Ajdovščino – za
izvedbo naravoslovnih, tehničnih dni. Za višino znižanja stroškov varstva vozačev (v šolskem
letu 2015/16) se šoli zagotavlja dodatna sredstva za kritje materialnih stroškov povezanih z
objekti šole v višini 4.955 €. Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018
(strateški cilj 1 »Okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev
opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za
kritje stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za materialne stroške
zagotavlja sredstva v višini 1.500 €.
Za leto 2018 so sredstva za kritje stroškov plač in drugih stroškov dela ter izdatki za blago in
storitve, planirani v enaki višini kot v letu 2017.
19024 nagrade učencem, dijakom, študentom
Na tej postavki so planirana sredstva za nagrade dijakom in študentom za izredne dosežke in
uspehe. Sredstva se dodeljujejo v skladu s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter nagradah
za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov ter na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Za leto 2017 se predvideva štiri nagrade in sredstva v višini 2.000 €. Za leto 2018 so sredstva
planirana v isti višini kot v letu 2017.
19025 OŠ Otlica - investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2017 se šoli zagotavljajo sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo
povečanih koncentracij radona (6.000 €).
19033 OŠ Šturje - investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2017 se šoli zagotavljajo sredstva (85.000 €) za sanacijo še druge
polovice telovadnice (odprava zamakanja in nov parket).
19034 OŠ Dobravlje – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2017 se šoli zagotavljajo sredstva za postavitev video nadzora in za
izdelavo projektov za izdelavo projektov za prenovo strehe telovadnice (skupaj 12.784 €).
19035 OŠ Ajdovščina – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2017 se šoli zagotavljajo sredstva za nabavo čistilnega stroja za novo
šolo (3.650 €).
19036 OŠ Col - investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2017 se šoli zagotavljajo sredstva za vgradnjo maščobolovilca in za
izdelavo projektov za prenovo fasade, ki zamaka (8.000 €).
19037 Osnovna šola Danila Lokarja
Sredstva so v letu 2017 namenjena za dokončanje zunanje ureditve pri novi šoli (zamenjava
ograje na mostičku in dodatna namestitev ograje ob meteornem odvodniku, fasada na
ekološkem otoku in namestitev zvočne zaščite pri klimatu na strehi ter toplotni črpalki.
Predvideva se, da bo do konca novembra zaključen končni obračun z izvajalcem del. V kolikor
to ne bo realizirano, bo potrebno določena sredstva, planirana v letu 2016 prenesti v leto 2017.
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V letu 2017 se dodatno namenja sredstva za menjavo ograje ob meteornem odvodniku ter
namestitev protihrupne zaščite na objektu zaradi pritožb bližnjih stanovalcev.
Podprogram
19039002 Glasbeno šolstvo:
Obsega sredstva za del materialnih stroškov glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih
šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s
kolektivno pogodbo, nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje glasbenih šol. Ostala sredstva
pridobijo glasbene šole iz MIZŠ (za stroške plač zaposlenih za standardni program) in s plačili
staršev, iz katerih se pokriva večji del materialnih stroškov. V občini deluje Glasbena šola
Vinka Vodopivca, katere soustanoviteljica je tudi Občina Vipava.
Proračunske postavke
19027 Glasbena šola – dejavnost
Glasbeni šoli se zagotavlja sredstva za kritje dela stroškov zaposlenih (prevoz, prehrana),
ostale stroške kadra pokriva resorno ministrstvo. Občina krije tudi del materialnih stroškov in
sicer v višini kot bi znašalo subvencioniranje šole staršem, ki so skladno s sklepom sveta šole
oproščeni plačila dela šolnine (2.400€). Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina
2013-2018 (strateški cilj 1 »okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b
»Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se
zavodu za kritje stroškov opravljanja praks in počitniškega dela mladih na kontu za materialne
stroške zagotavlja sredstva v višini 1.500 €.
Za leto 2018 so sredstva planirana v enaki višini kot za leto 2017.
19043 Glasbena šola – energetska sanacija in prenova OŠ Danila Lokarja – stavba 2
V letu 2017 so predvidena sredstva za prenovo stavbe 2 osnovne šole Danila Lokarja za
namene glasbene šole. Dokončani so projekti PGD, PZI, na upravno enoto je oddana vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V mesecu decembru bo na javni razpis Ministrstva za
infrastrukturo oddana vloga za sofinanciranje energetske prenove objekta. Pričetek del je
planiran v letu 2017, dokončanje gradnje in namestitev opreme pa v letu 2018.
Glavni program
1905 – Drugi izobraževalni programi
Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in
druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).
Podprogram
19059001 Izobraževanje odraslih
Zagotavlja se sredstva za dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni
stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost),
nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. Občina je ustanoviteljica
Ljudske univerze Ajdovščina.
Proračunske postavke
19003 Ljudska univerza - dejavnost
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih se v letu 2017 zagotavljala sredstva
za tiste programe, ki so v javnem interesu občine: Karierno svetovanje in delavnice za mlade,
Programi računalniškega digitalnega opismenjevanja starejših in brezposelnih, Programi za
dvig temeljnih kompetenc prebivalstva, Programi Učnega centra Brje, Center
medgeneracijskega učenja ter za izvedbo projekta Dan ajdovske industrije skupno 58.500 €.
Skladno s Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (strateški cilj 1 »okrepitev
kompetenčne opremljenosti mladih«, ukrep 1.b »Zagotovitev opravljanja praks in pripravništev
mladih v občinski upravi in javnih zavodih») se zavodu za kritje stroškov opravljanja praks in
počitniškega dela mladih na kontu za materialne stroške zagotavlja sredstva v višini 1.500€.
Za leto 2018 so sredstva planirana v višini 49.602 €.
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Glavni program
1906 – Pomoči šolajočim
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.
Podprogram
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu:
Vključujejo sredstva za subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane,
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.
Proračunske postavke
19028 Regresiranje prevozov učencev
Prevoze učencev izvaja na javnem razpisu izbrani prevoznik Avrigo d.o.o. Nova Gorica, del
prevozov izvajajo šole s šolskimi kombiji in starši sami (povračilo stroškov prevoza v druge
šolske okoliše, za katere občina krije stroške v višini kot do svojega šolskega okoliša ter
povračilo stroškov prevoz nekaterih učencev, ki so vključeni v CIRIUS Vipava in nimajo
organizirane šolskega prevoza). V letošnjem letu je bil izveden javni razpis za izvedbo šolskih
prevozov za naslednja tri šolska leta. Ponudbo sta na javnem razpisu oddala dva ponudnika.
Prejete ponudbene cene so bile precej višje od sedaj veljavnih. Na podlagi izvedenih pogajanj
so se prvotno ponujene cene sicer delno znižale, vendar na višje stroške prevozov vpliva tudi
večje število učencev in temu posledično nekoliko večji obseg prevozov.
Občina krije tudi stroške prevoza učencev s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe o
usmeriti vključeni v prilagojene programe na Osnovni šoli Kozara.
Za leto 2018 se na postavki zagotavlja sredstva v isti višini kot v letu 2017.
19031 subvencioniranje šole v naravi
Občina šolam subvencionira šolo v naravi in organizirane tabore/letovanja v višini 7.743 €. Za
leto 2018 se na postavki zagotavlja sredstva v isti višini kot v letu 2017.
19050 subvencioniranje šolske prehrane
Na postavki se zagotavlja sredstva za subvencioniranje šolskih malic, kosil in drugih stroškov
šolanja učencev, ki imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina in ki zaradi slabih premoženjskih
razmer, starši teh stroškov ne zmorejo plačevati. Da bi zagotovili s strani vseh šol enako
obravnavo oziroma presojo, se je šolam podalo kriterije - za kosila mesečni dohodek na
družinskega člana ne sme presegati 30 % neto povprečne plače v RS. V izjemnih primerih so
do subvencije upravičeni tudi tisti učenci, kateri dohodek na družinskega člana presega
določene cenzuse-nenadna izguba zaposlitve staršev, dolgotrajna bolezen, smrt v družini,
naravne ali druge nesreče ter druge utemeljene okoliščine. Na postavki so planirana sredstva
v višini 13.000 €, saj je predvideno, da bo v začetku leta 2017 država povečala
subvencioniranja kosil.
Za leto 2018 se na postavki zagotavlja sredstva v isti višini kot v letu 2017.
Podprogram
19069003 Štipendije
Vključujejo sredstva za štipendiranje za pedagoške poklice, štipendije za druga področja,
štipendije za nadarjene.
Proračunske postavke
19051 občinske štipendije
Na postavki se zagotavlja sredstva za štipendije študentom, ki obiskujejo Fakulteto za
aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici (oddelek Ajdovščina). Višina štipendije znaša
200 €/študenta. Sredstva so planirana za eno štipendijo. Poleg navedenih štipendij so v skladu
s sprejetim Pravilnikom o štipendiranju ter dodeljevanju nagrad za izjemne dosežke in uspehe
dijakov in študentov v letu 2017 predvidena tudi sredstva za 1 štipendijo za deficitarne poklice
iz razpisa v letu 2015, 2 štipendiji za deficitarne poklice iz razpisa v letu 2016 in 10 občinskih
štipendij iz razpisa v letu 2016. Planirana sredstva za leto 2017 znašajo 13.248 €.
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
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PREGLED PREDPISOV
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakon o vrtcih
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- zakon o glasbenih šolah
- zakon o izobraževanju odraslih
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
PODROČJE
20 - SOCIALNO VARSTVO
Področje porabe zajema programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin
prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb
in zasvojenih oseb.
Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih
podzakonskih aktov ter občinskih predpisov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in
posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane, ki so z odločbo centra
za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
pomočnico - pravica do izbire družinskega pomočnika
- plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke, ki nimajo dedičev ali, če ti niso
sposobni poravnati stroškov pokopa,
- pravice do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči, enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini,
- subvencioniranje stanarin,
- sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij in
- sofinanciranje dopolnilnih socialnovarstvenih programov (pomoč pri zdravljenju
odvisnikov).
Glavni program
2002 - Varstvo otrok in družine
Glavni program Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na
lokalnem nivoju.
Podprogram
20029001 Drugi programi v pomoč družini
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka.
Proračunske postavke
20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok
Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Za leto 2017 so
planirana sredstva za 200 novorojencev ob isti višini denarne pomoči kot v letu 2016, to je
600€/otroka, skupaj 120.000 €.
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
Glavni program
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
V glavni program Izvajanje programov socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih
mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: zagotavljati plače ali
nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire
družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter
zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije
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najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Glavni program vključuje
tudi sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe za pomoč
zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
Podprogram
20049001 Centri za socialno delo
Zajema sredstva za dopolnilne programe (preventivni programi za otroke in mladostnike in za
rejnike).
Proračunske postavke
20003 Center za socialno delo
Na tej postavki se Centru za socialno delo zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe
programov. V letu 2017 se planira sofinanciranje programa »Rejništvo od danes do jutri« v
višini 1.450 € in programa »Treningi starševstva«, ki se začel jeseni 2016, v višini 1.410 € ter
programa iz leta 2017 v višini 7.890 €.
Za leto 2018 se planira sofinanciranje programa »Rejništvo od danes do jutri« v enaki višini kot
v letu 2017.
Podprogram
20049002 Socialno varstvo invalidov:
Obsega sredstva za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki
invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto
stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov. Družinski
pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek; za financiranje družinskega
pomočnika pa morajo prispevati tudi upravičenci glede na njihove dohodke oziroma plačilno
sposobnost.
Proračunske postavke
20007 Financiranje družinskih pomočnikov
Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s
prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s
težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda
Center za socialno delo. Sredstva za leto 2017 so planirana upoštevajoč trenutno število
družinskih pomočnikov (14 v letu 2016) in trenutno višino transferja, do katerega je upravičen
posamezen družinski pomočnik (734,15 € + prispevki + razlika prispevkov do minimalne
plače).
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
Podprogram
20049003 Socialno varstvo starih:
Zagotavljajo se sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih in
sofinanciranje pomoči družini na domu.
V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom.
Gre tako za programe oz. storitve, ki jih občini narekuje zakon o socialnem varstvu.
Proračunske postavke
20008 Sofinanciranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih
Po zakonu o socialnem varstvu in ZUPJS so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške
storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom, ki s
svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se
(do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda
pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Potrebnih sredstev ni mogoče natančno
predvideti, saj so odvisna od števila upravičencev in višine doplačil, ki jih zagotavlja občina –
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med letom se lahko število upravičencev poveča ali zmanjša, prav tako pa se lahko med letom
spremeni višina doplačil. Sredstva za leto 2017 so planirana na podlagi teh predpostavk za
povprečno 50 upravičencev/mesec, za 13 mesecev.
Za leto 2018 so sredstva planirana okvirno, glede na planirana sredstva v letu 2017.
20009 Dom starejših občanov Ajdovščina
Na postavki se v letu 2017 zagotavlja 21.000 € za sofinanciranje nakupa opreme
prenovljenega in dozidanega objekta DSO Ajdovščina (oprema za ambulantne prostore).
20012 Služba pomoči na domu
V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne
službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega
socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Občina je dolžna sofinancirati stroške javne službe najmanj v višini 50%, zagotavljamo
pa večji delež (povprečno 65%). Občina na tej postavki zagotavlja posameznima izvajalcema
subvencijo za 825 efektivnih ur povprečno mesečno oziroma 9900 ur letno. Občina je v skladu
z Zakonom o socialnem varstvu dolžna tudi doplačevati storitev upravičencem, ki ne zmorejo
delno ali v celoti plačevati storitve, na podlagi odločbe CSD. Planirana sredstva za leto 2017
so okvirna, izračunana na podlagi ocene izvajalcev.
Za leto 2018 so sredstva planirana okvirno, glede na planirana sredstva v letu 2017.
Podprogram
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih:
V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem
v občini, ki iz opravičljivih razlogov zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije
stanarin po Stanovanjskem zakonu in kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih
sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše stroške pokopa. Na podprogramu so se
zagotavljala tudi sredstva za obnovo hiše Malorca na Prešernovi 10 v Ajdovščini, v kateri
Škofijska Karitas Koper izvaja program za brezdomne.
Proračunske postavke
20014 Enkratne denarne pomoči
Sredstva so namenjena za enkratno denarno pomoč v primeru materialne ogroženosti na
podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina. Občinska denarna socialna
pomoč se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli največ v skupni višini, ki se določi s
sklepom občinskega sveta, z odlokom pa je določena v višini 200 €. Za leto 2017 se planira
sredstva v višini 15.000 €.
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
20015 pomoči pri uporabi stanovanja
Subvencija stanarin socialno ogroženim je zakonska obveza občine po Stanovanjskem
zakonu. Do subvencij stanarin v neprofitnih stanovanjih je v letu 2016 upravičenih povprečno
48 občanov, do subvencij stanarin v tržnih stanovanjih pa je upravičenih še 13 občanov, in
sicer ob upoštevanju socialnega stanja v različnih višinah (povprečna mesečna subvencija na
upravičenca v letu 2016 znaša 140,04 €). Sredstva za leto 2017 so planirana na podlagi
povprečnega števila upravičencev do subvencij iz leta 2016, povprečne višine subvencije,
upoštevaje spremembe na podlagi odločbe ustavnega sodišča v letu 2016, in predvidenih
novih upravičencev na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2016. Za leto 2018 so
sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
20022 plačilo pogrebnih stroškov
Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina
dolžna poravnati pogrebne stroške umrle osebe, če ta ni imela dedičev oziroma dediči niso
sposobni poravnati stroškov pokopa. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
določa, kdaj se šteje, da dediči niso sposobni poravnati stroške pokopa. V takih primerih
občina pokrije pogrebne stroške v višini razlike med sredstvi za kritje najnujnejših stroškov
pokopa in zneskom izredne denarne socialne pomoči pri kritju stroškov pogreba. Glede na
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spremenjen odlok v letu 2015 se v letu 2017 planira sredstva za približno 2 primere pokritja
stroškov pogreba. Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
Podprogram
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
Zagotavljajo se sredstva za pomoč pri zdravljenju odvisnikov (pokrivanje stroškov bivanja v
komuni ipd.),
Proračunske postavke
20018 pomoč pri zdravljenju odvisnikov
Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje dnevnega centra za odvisnike v Ajdovščini,
ki ga zagotavlja Zavod Pelikan (predvidena sredstva v letu 2017 znašajo 8.710 €) in sredstva
za delovanje Centra za zdravljenje zasvojenosti v NG glede na število uporabnikov s stalnim
bivališčem v občini Ajdovščina, ki koristijo usluge Centra (predvidena sredstva v letu 2017
znašajo 8.710 €).
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
Podprogram
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin:
Zagotavlja se sredstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s
področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno
prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).
Proračunske postavke
20005 Socialna pomoč
Občina Ajdovščina tudi v letu 2017 zagotavlja na tej postavki Karitasu sredstva za finančno
pomoč občanom, ki so v materialni stiski (plačilo položnic, materialna pomoč), enako kot
Rdečemu Križu na postavki 20006.
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
20006 Rdeči Križ
Na podlagi Zakona o Rdečem Križu občine z območnimi organizacijami Rdečega križa
Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij in
njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne
organizacije in druge lokalne organizacije RK za področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Na tej postavki se OZRK
Ajdovščina v letu 2017 tako zagotavlja sredstva za izvedbo programov in za tekoče delovanje
(materialni stroški uporabe prostora) v skupni višini 7.540 € ter za plačilo položnic in materialno
pomoč občanom v finančni stiski (enako kot Karitasu, postavka 20005).
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva
Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih
organizacij preko javnega razpisa na podlagi pogojev iz Pravilnika o sofinanciranju
humanitarnih, invalidskih in ostalih neprofitnih organizacij. V letu 2017 so predvidena sredstva
za te namene v višini 26.340 € (enako kot v letu 2016).
Za leto 2018 so sredstva planirana v isti višini kot v letu 2017.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o socialnem varstvu
- stanovanjski zakon
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- zakon o Rdečem križu Slovenije
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
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PODROČJE
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Glavni program
2201 – Servisiranje javnega dolga.
Glavni program Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz
naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov
financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Podprogram
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje,
Predvidena so sredstva za odplačilo glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na
domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu
kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.
Proračunske postavke
22002 obresti od dolgoročnih kreditov
Planirana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov za investicije v občinskem
proračunu.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin
PODROČJE
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
Glavni program
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
Glavni program Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč
vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz,
snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče.
Podprogram
23029001 Rezerva občine
Zajema oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Proračunske postavke
23001 proračunska rezerva
Iz proračunske rezerve se krijejo stroški za interventno sanacijo objektov in infrastrukture ob
naravnih nesrečah. Iz te postavke se krijejo poškodbe javne infrastrukture ter stroški ob
intervencijah gasilcev ter KSD.
V letih 2017 in 2018 se dodatno zagotavljajo sredstva za pripravo projekte dokumentacije za
sanacijo plazov in za sofinanciranje priprave projektne dokumentacije občanom.
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Glavni program
2303 – Splošna proračunska rezervacija
Glavni program Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogram
23039001 Splošna proračunska rezervacija
Zajema sredstva tekoče proračunske rezerve za pokrivanje nepredvidenih oziroma
neplaniranih stroškov.
Proračunske postavke
23006 splošna proračunska rezervacija
Sredstva te proračunske postavke so namenjena pokrivanju nepredvidenih oziroma
neplaniranih stroškov.

Finančni načrt župana
PODROČJE
01 - POLITIČNI SISTEM
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Glavni program
0101 Politični sistem
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Podprogram
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
Predvidena so sredstva za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno
opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi
(tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).
Proračunske postavke
01010 plače poklicnih funkcionarjev
Planirana so sredstva za plačo župana in za izplačilo obema podžupanoma in sicer v višini
50% zneska za nepoklicno opravljanje funkcije.
01011 materialni stroški za funkcionarje
Pod »izdatki za reprezentanco« so sredstva zagotovljena za pogostitve poslovnih partnerjev in
drugih gostov.
Pod »Protokolarna darila, promocijski ogledi…« so sredstva zagotovljena za protokolarna
darila, promocijske oglede in podobno.
PODROČJE
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno
opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Glavni program
0401 – Kadrovska uprava
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih
nagrad in priznanj.
Podprogram
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Vodenje kadrovskih zadev zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne
nagrade in priznanja.
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Proračunske postavke
04005 Nagrade in priznanja za dosežke
Na tej postavki se zagotavljajo tudi sredstva za nagrade učencem in dijakom, ki so dosegli
uspehe z različnih področij. Sredstva so za leti 2017 in 2018 planirana okvirno.

Finančni načrt občinskega sveta
PODROČJE
01 - POLITIČNI SISTEM
Zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).
Glavni program
0101 Politični sistem
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.
Podprogram
01019001 Dejavnost občinskega sveta
Predvidena so sredstva za stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije),
stroške sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije),
stroške svetniških skupin, financiranje političnih strank.
Proračunske postavke
01001 stroški svetnikov, odborov in komisij
Sredstva so planirana v višini sejnin za deset sej občinskega sveta in delovnih teles – odborov
in komisij.
01006 financiranje političnih strank
Planirana so sredstva za financiranje političnih strank v višini 0,31€ na glas v skladu s številom
glasov dobljenim na zadnjih volitvah.

Finančni načrt nadzornega odbora
PODROČJE
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na
tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in
nadzornega odbora občine.
Glavni program
0203 - Fiskalni nadzor
V glavnem programu Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
Podprogram
02039001 Dejavnost nadzornega odbora.
Predvidena so nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....
Proračunske postavke
02004 materialni stroški nadzornega odbora
Planirana so sredstva za sejnine, plačilo poročil in ostale materialne stroške nadzornega
odbora.
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Finančni načrt turistično informacijskega centra
PODROČJE
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin
in drugih oblik povezovanja občin.
Glavni program:
0603 - Dejavnost občinske uprave
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
Podprogram:
06039001 Administracija občinske uprave
Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za
odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške
dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov),
Proračunske postavke
06017 plače zaposlenih v TIC
Turistično informacijski center se v proračunu vodi ločeno. Na tej postavki se zagotavlja
sredstva za plače ter prispevke delodajalca in druge izdatke zaposlenim.
06028 materialni stroški TIC
Sredstva za materialne stroške TIC-a se vodi ločeno. V okviru materialnih stroškov TIC-a se
ločeno vodi le dnevnice in stroške prevoza. Postavko malenkostno povečujemo zaradi večje
udeležbe na turističnih sejmih in prireditvah.
PODROČJE
14 - GOSPODARSTVO
Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.
Glavni program
1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za
promocijo občine in spodbujanje turizma.
Podprogram
14039001 Promocija občine
Zajema promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne
dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske
aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Proračunske postavke

14007 promocijske aktivnosti
V letu 2017 načrtujemo obiske 4 sejmov v tujini in 3 v Sloveniji. Veliko naporov in sredstev
načrtujemo in planiramo usmeriti v nadgradnjo in upravljanje spletnega portala Vipavske doline
ter prilagoditvi in novi produkciji tiskanega promocijskega materiala, planiramo tudi izdelavo
reklamnega materiala (majice, USB, kape, vrečke, ipd.). Pomembna sredstva načrtujemo tudi
za organizacijo študijskih obiskov turističnih novinarjev ter odkup turističnih fotografij.
Natančneje je razdelitev razvidna v tabeli.
Udeležba na sejmih v tujini in doma
Promocijski material
Nadgradnja portala Vipavska dolina

4.000
10.000
20.000
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Oglaševanje + gostovanja na spletnih portalih
Ponatisi oz. novi natisi brošur
Prevodi za splet
Študijske ture tujih novinarjev
Partnerstvo GIZ Pohodništvo in druge članarine
Odkup fotografij
SKUPAJ

Finančni načrti krajevnih skupnosti

8.000
38.000
8.000
4.000
4.000
5.000
101.000

Finančni načrti krajevnih skupnosti so pripravljeni na podlagi ocene realizacije za leto 2016,
planiranih prejetih lastnih sredstev KS ter na podlagi sredstev, ki jih OA zagotavlja za
poslovanje KS, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov ter tekoče vzdrževanje javnih poti
(sredstva razvidna iz priloge: »Sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS«). Vključena so
tudi sredstva iz proračuna OA za tekoča vzdrževalna dela, ki so v pristojnosti KS.
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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2017 DO 2020
Uvod

Načrt razvojnih programov je tretji del proračunske dokumentacije. Odraža razvojno politiko
občine za obdobje od leta 2017 do leta 2020 na področju investicij. Načrtovani izdatki za
investicije so razdeljeni po letih, po podprogramih in po posameznih projektih. Po posameznih
projektih so prikazane vrednosti in viri financiranja za izvedbo.

Obrazložitve NRP za obdobje 2017 - 2020
OBČINSKA UPRAVA
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB001-04-0000- nakup zgradb in prostorov
V letu 2017, 2018, 2019 je predvidena pridobitev poslovnih prostorov za potrebe občine.
OB001-04-0001 Ureditev vaškega jedra v KS Cesta
V letu 2017 in 2018 so sredstva predvidena za dokončanje ureditve vaškega jedra na Cesti, ki
obsega pokritje balinišča, ureditev otroškega igrišča ter asfaltacijo parkirnih mest. Obveze
izhajajo iz pogodbe z MGRT o brezplačnem prenosu zemljišča Občini.
OB001-04-0004 vzdrževanje zgradb in prostorov
Sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov skladno s letnimi plani
vzdrževanja, ki se jih potrjuje pri sprejemanju občinskih proračunov. Vir za obnove je pobrana
najemnina.
OB001-04-0007 prostori KS Kamnje
V letu 2017 so sredstva namenjena ureditvi medetažnih betonskih plošč v Domu krajanov
Kamnje. V letu 2019 so sredstva namenjena preboju stene in postavitvi drsnih vrat v Domu
krajanov.
OB001-04-0008 učni center Brje
Učni center Brje je z letom 2016 zaživel, tehnološke opreme v okviru predelovalnice sadja se
poslužujejo številni lokalni predelovalci. V letu 2017 planiramo dokup tehnološke opreme in
sicer pasirnega stroja, inox premičnega delovnega pulta in flotatorja. Pasirni stroj, ki je trenutno
nameščen, se je izkazal za neustrezen za večje količine sadja in popolnoma neustrezen za
breskev in marelico. Zato predstavlja veliko težavo pri predelavi. Pokazala se je tudi nuja za
nabavo inox premičnega delovnega pulta za nemoten potek dela pri polnilnici. Flotator bi
izrazito izboljšal kakovost končnih izdelkov ter doprinesel k dodani vrednosti samega
tehnološkega procesa.
OB001-04-0011 prostori KS Dolga Poljana
Za dokončanje fasade Doma krajanov v Dolgi Poljani je rezerviranih v letu 2017 še 2.200 EUR
OB001-04-0013 prostori KS Predmeja
V letu 2018 je zagotovljenih 25.000 EUR za sanacijo strehe in izolacijo fasade Doma krajanov
na Predmeji.
OB001-04-0018 prostori KS Selo
V letu 2017 je namenjenih 30.000 EUR za izolacijo fasade ter notranje ureditve prostorov za
KS Selo.
OB001-04-0020 prostori KS Podkraj
V letu 2018 je za popravilo strehe ter ureditev sanitarij v prostorih KS planiranih 15.000 EUR.
OB001-04-0021 Dom krajanov Otlica
V letu 2017 je planirana izgradnja nadstreška in prizidka za Domom krajanov (dvorano) na
Otlici.
OB001-04-0023 Dom krajanov Ajdovščina
V letu 2019 so sredstva planirana v vrednosti 20.000 EUR za ureditev fasade in zamenjavo
konvektomatov v Domu krajanov.
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OB001-04-0024 Dom krajanov Dobravlje
V letu 2018 so sredstva namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za energetsko prenovo
Doma krajanov Dobravlje v letu 2019 pa za izvedbo energetske sanacije Doma krajanov
Dobravlje (izolacija, novo stavbno pohištvo, toplotna izolacija podstrešja, izgradnja nadstreška)
v višini 120.000 EUR, od tega se planira polovico sredstev pridobiti na javnem razpisu za
energetsko prenovo javnih stavb.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
OB001-06-0001 oprema občinska uprava
V letu 2017-2020 se predvideva redno nadomeščanje iztrošene opreme. Postavka vključuje
tudi v letu 2017 sredstva za tipske plakatne panoje in oglasne deske za KS in sicer v višini
22.500 EUR, ter v letu 2018 13.000 EUR (tipski plakatni panoji za KS)
OB001-06-0002 računalniška oprema
V letu 2017-2020 se predvideva redno posodabljanje informacijskega sistema, tako strojnega
kot programskega dela. Pri posodobitvi programskega dela računalniškega sistema planiramo
posodobitev pisarniškega paketa programskih orodij ter nadgradnjo sistema. V letu 2018
planiramo zamenjavo serverske opreme.
OB001-06-0003 upravna stavba
V letu 2017 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na upravni stavbi, ki
obsegajo preureditev razsvetljave v pisarnah, ter ureditev sistema ogrevanja. V letu 2018 in
2019 pa je predvidena postopna sanacija zahodne fasade.
OB001-06-0004 moja pobuda 2017 investicijski odhodki
NAZIV INVESTICIJE
gasa Prešernova ulica - novo parkirišče - moja pobuda
otroško igrišče Ribnik - moja pobuda
športni park Col - moja pobuda
ureditev poti Šmarje - Potok - moja pobuda
otroško igrišče Lokavec - moja pobuda
športno igrišče Kamnje - moja pobuda
kolesarska pot Podkraj - Predmeja - moja pobuda
Otliško okno - moja pobuda
rekreacijska pot Gaberje - Šmarje - Planina - moja
pobuda
info tabla Lokavec - moja pobuda
info tabla Stomaž - moja pobuda
učna pot Sveti Pavel - moja pobuda
SKUPAJ 2017

SREDSTVA 2017
1.500,00
1.500,00
4.000,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
7.000,00
7.500,00

PP
13500
16500
18500
13504
16502
18503
16504
14500

KONTO
4205 00
4202 45
4205 00
4205 00
4202 45
4204 01
4202 99
4202 99

9.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
81.000,00

16505
14501
14502
14503

4202
4202
4202
4202

SREDSTVA 2018
8.000,00
15.000,00
14.700,00
14.900,00
15.000,00
8.000,00
500,00
2.000,00
21.300,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00

PP
16501
18501
18502
13507
16503
18504
18505
18505
18505
16506
13509
13510

KONTO
4205 00
4204 01
4205 00
4204 01
4204 01
4205 00
4208 01
4208 04
4204 01
4202 99
4202 99
4208 04

99
99
99
99

OB001-06-0006 moja pobuda 2018 investicijski odhodki
NAZIV INVESTICIJE
pohodne in tekaške poti - moja pobuda
igrišče za odbojko Budanje - moja pobuda
športni park Dolga Poljana - moja pobuda
pot k cerkvi Sv. Petra Dobravlje - moja pobuda
rekreacijski park Črniče - moja pobuda
vodni viri v KS Brje - moja pobuda
športni park Tiha Dolina - moja pobuda
športni park Tiha Dolina - moja pobuda
športni park Tiha Dolina - moja pobuda
pot okoli Vipavskega Križa - moja pobuda
ureditev prostora na Ravnah - moja pobuda
avtobusno postajališče Gaberje - moja pobuda
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avtobusno postajališče Gaberje - moja pobuda
SKUPAJ 2018

11.500,00 13510
126.900,00

4204

01

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB001-07-0001 oprema za zaščito in reševanje
Nakup specialne opreme za zaščito in reševanje. Oprema bo nabavljena v soglasju s
poveljnikom CZ in štabom CZ. Na podlagi analize Poveljnika CZ bo z društvi s področja CZ
podpisana pogodba o sofinanciranju nabave opreme, ki jo društva uporabljajo za zagotavljanje
ustrezne pripravljenosti v primeru naravnih in drugih nesreč.
07039002 Protipožarna varnost
OB001-07-0003 gasilska oprema in vzdrževanje
Odbor za požarno takso bo na podlagi predlogov PGD-jev in GRC-ja razdelil sredstva
požarnega sklada. S pogodbo društvom se bo nakazalo sredstva za nabavo osebne in skupne
reševalne opreme (oprema za intervencije v primeru požarov, burje in poplav). Za
sofinanciranje nakupa opreme društva pridobijo določen delež sredstev iz požarne takse. Na
podlagi pogodbe Rdeči križ opravi nakup opreme za ekipo prve pomoči.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB001-11-0005 urejanje kmetijskih zemljišč
V letu 2016 planiramo na pobudo KS Vrtovin pričeti s pripravo projekta »Obnove kmetijskih
površina v Podgori«.
OB001-11-0007 strukturni ukrepi v kmetijstvu
V letu 2017-2020, se načrtuje strukturne ukrepe podpore investicijam v kmetijstvu.
OB001-11-0009 namakalni sistemi
V letu 2017 načrtujemo pričetek oblikovanja idejnega umeščanja projektov namakanja v
prostor v letu 2018 pa pričetek izvedbe.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB001-13-0006 cestna infrastruktura
V letih 2017–2019 so sredstva predvidena za namestitev dodatnih ograj ob Hublju in
Lokavščku ter za ureditev najbolj dotrajanih mostnih ograj.
OB001-13-0008 parkirišča
Sredstva so namenjena izgradnji oziroma ureditvi parkirišč po občini. Razdelitev po letih je
razvidna iz spodnje tabele:
PARKIRIŠČA (13029-420401)
Vrtovin, Lozarji
Lokavec, pri pokopališču
Skrilje prenos iz 2016
Gojače Malovše
Ajdovščina
Ajdovščina - Goriška pri blokih
parkirišče Skrilje - prenos iz leta 2016
inv. Vzdrževanje
načrti
nadzor
SKUPAJ:

2017
18.000,00

2018
6.000,00

10.000,00

2019
73.000,00
10.000,00
20.000,00

4.000,00
2.000,00
18.000,00
4.000,00
7.000,00
61.000,00

6.000,00

1.000,00
106.000,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB001-13-0005 lokalne ceste
Sredstva na tej postavki so predvidena za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest. Razdelitev
po letih je razvidna iz spodnje tabele:
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LC
nujna inv. vzdrževalna dela
načrti
Šmarje - Zavino
cesta skozi Vrtovin
Col - Orešje
cesta Col- Malo Polje
SKUPAJ:

2017
20.000,00

2018

2019

9.000,00
150.000,00

20.000,00

159.000,00

100.000,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
220.000,00

OB001-13-0009 javne površine
V letu 2017 se za investicijsko vzdrževanje javnih površin prenašajo sredstva iz leta 2016 za
ureditev vhoda na pokopališču v Skriljah.
OB001-13-0011 cesta Batuje-Selo
Sredstva so v letu 2017 namenjena za sofinanciranje rekonstrukcije križišča v Selu in obsegajo
dokončanje ureditve pločnikov, umestitev in osvetlitev prehodov za pešce, dokončanje javne
razsvetljave, kanalizacije ter vodovodni priključek v sklopu rekonstrukcije križišču v Selu. Z
DRSC je že podpisan sofinancerski sporazum za izvedbo investicije v letu 2017, v katerem je
določeno, da bo od celotne ocenjene vrednosti investicije bo DRSI prispeval 64,44%, Občina
Ajdovščina pa 35,56%.
OB001-13-0016 Lavričeva ulica, Pot v Grivče
V letu 2017 so predvidena sredstva za novelacijo projektne dokumentacije ureditve
makadamskega dela Lavričeve ulice, ker je bila ta izdelana že pred leti in je potrebno obnoviti
prejeta soglasja soglasodajalcev. Pričetek del se zamika v letu 2018.
OB001-13-0017 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenaša del plačila končne situacije za ureditev Vilharjeve ulice
pred novo OŠ. V letu 2018 so sredstva namenjena za nadaljevanje ureditve nove povezovalne
ceste in dokončanje mostu čez Lokavšček. Zaključek cestne povezave je predviden v letu
2019.
OB001-13-0020 javne poti
Sredstva so planirana za večja investicijska dela na javnih poteh. Razdelitev po letih je
razvidna iz spodnje tabele:
JAVNE POTI (13005-420402)
razširitev križišča v Beli
Zavrh, Pižent, Zahrib, Otlica
Breg, Laz, Otlica
Skrilje - zaselek Zdešče
pot proti Jami, Vrtovin
ob Vipavski cesti Žapuže (Andlovec)
cesta na Gradišče
cesta skozi Batuje pri Kovačevih
Budanje pri Lovski koči
cesta skozi Žagolič
Predmeja
asfaltacija do športnega igrišča Selo
Skrilje Rovna, Bajči
cesta skozi Stomaž
Žapuže
Lokavec Paljki
Črniče
inv. vzdrževanje Velike Žablje-Šmarje
Ustje - Uhanje projekti
Črniče (zaselek Ušaji, Brith, Lojkaši)
zid v naselju Podkraj (prenos iz leta 2016)
pot čez Jegno, Gaberje (prenos iz leta 2016)
prenos iz leta 2016
SKUPAJ:

2017
10.000,00

2018

2019
35.000,00

35.000,00
18.000,00
30.000,00
2.000,00
4.000,00
20.000,00
1.500,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
25.000,00
15.000,00
18.000,00
20.000,00
21.000,00
22.500,00
9.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
125.000,00
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55.000,00

291.000,00

OB001-13-0021 ureditev območja Castre
Sredstva na postavki se prenašajo iz leta 2016 in so planirana za PGD, PZI načrte komunalne
ureditve območja Castre, ki obsega ureditev Prešernove ulice, Lavričevega trga in dela
Gregorčičeve ulice do križišča s Cesto V. maja. Javni razpis za sondažne arheološke
raziskave je že bil izveden, pogodba z izvajalcem je podpisana. Nadaljevanje raziskav bo
pogojeno z ugotovitvami. V pripravi je javni natečaj za projektiranje zunanje ureditve. Izvedba
je načrtovana v leto 2017 do 2019. Pogojena bo z dogovarjanjem z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine.
OB001-13-0024 cesta proti izviru Hublja – 3. faza
Nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za širitve ceste proti izviru Hublja, ki obsega
gradnjo podpornih zidov, pločnika ter javne razsvetljave od Schleglove hiše do izvira je
planirano v letu 2017. Nadaljevanje gradbenih posegov pa se predvideva v letu 2019.
OB001-13-0026 avtobusne postaje
V letu 2017 je planirana postavitev avtobusne postaje v Batujah v zaselku Brsnice (11.000
EUR) ter v KS Planina v zaselku Tevče (11.000 EUR). V letu 2019 so sredstva v višini 30.000
EUR planirana za AP Budanje v Logu ter 10.000 EUR za AP V Dolgi Poljani.
OB001-13-0029 pločnik obvoznica Ajdovščina
V letu 2017 so planirana sredstva za nadaljevanje pločnika ob obvoznici od Hoferja proti
Agipu. Idejni projekt je že izdelan, v teku je pridobivanje soglasij od DRSI.
OB001-13-0030 cesta čez Kisli hrib – Skrilje
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenašajo sredstva za ureditev obvoznice čez zaselek Kisli Hrib v
Skriljah do osnovne šole Skrilje.
OB001-13-0031 Bevkova ulica
Sredstva so v letu 2017 namenjena izdelavi PZI dokumentacije za prometno ureditev pri OŠ
Šturje. Idejni načrti so bili izdelani v sklopu dozidave osnovne šole. Sredstva za izvedbo pa se
prenašajo v leto 2019.
OB001-13-0032 pločnik Skrilje
V letu 2019 se planira 33.000 EUR za izgradnjo pločnika od državne ceste do Skrilj.
OB001-13-0033 mostovi
V letu 2017 in 2018 so predvidena sredstva za načrtovanje in postavitev dveh mostov za
pešce čez reko Hubelj. Lokacije umestitve bo potrebno predhodno uskladiti z Direkcijo RS za
vode.
OB001-13-0058 Inv. vzdr. lokalnih cest v OA v 2017
Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo za leto 2017 predvideli nepovratna
sredstva za ureditev naslednjih lokalnih cest.
LC
2017
Brje - Preserje
cesta na Brje
Dobravlje pločnik pri domu krajanov
50.000,00
Dolenje - Planina
200.000,00
Šmarje - Zavino
100.000,00
cesta skozi Vrtovin
Lokavec - Cesta
100.000,00
Col - Orešje
cesta Col- Malo Polje
SKUPAJ:
450.000,00
OB001-13-0059 Tovarniška ulica
V letu 2017 je predvidena izgradnja manjkajočega dela pločnika od odcepa na Tovarniški ulici
proti trgovini Spar.
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13029004 Cestna razsvetljava
OB001-13-0010 javna razsvetljava

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje svetilk in nove svetilke javne
razsvetljave. Razdelitev po letih je razvidna iz spodnje tabele:
JAVNA RAZSVETLJAVA 13020
KS AJDOVŠČINA
KS BATUJE
KS GOJAČE MALOVŠE
KS PLANINA
KS SELO
KS SKRILJE
KS ŠMARJE
KS VIPAVSKI KRIŽ
KS LOKAVEC
OC GMAJNA
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
SKUPAJ:

2017
1.000,00

2018

2019

3.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
7.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

11.000,00
15.000,00

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB001-13-0004 Idrijska cesta
V letu 2017 in 2018 so planirana sredstva za izvedbo investicije ureditve prehoda za pešce na
križišču Idrijske in Lavričeve ceste. Velike hitrosti vozil iz smeri Cola ter nepreglednosti zaradi
zidu iz smeri Lavričeve ceste zahtevajo prestavitev prehoda za pešce na spodnjo stran
Lavričeve ceste ter izvedbo ločilnega otoka za umiritev prometa z vso potrebno prometno
signalizacijo. Projektna dokumentacija je že izdelana.
OB001-13-0012 cesta Ajdovščina – Nova Gorica
Sredstva so v letu 2017 predvidena za umestitev montažnega krožišča na koncu mesta pod
letališčem.
OB001-13-0013 Vipavska cesta
Sredstva so v letu 2017 planirana za postavitev ogledala za zagotavljanje preglednosti
cestnega priključka do stanovanjskega objekta in prestavitev table za označitev naselja.
Navedeni deli sta potrebni zaradi pridobitve soglasja DRSI. Na kontu priprava zemljišča pa so
planirana sredstva KS Ajdovščina za pripravo zemljišča za izvedbo pločnika na Vipavski na
odseku pokopališča Šturje (prestavitev grobov).
OB001-13-0014 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja
V letu 2017 so sredstva namenjena za ureditev krožišča pri bivši cestni bazi – med Goriško in
Lokavško cesto. Sofinancerski sporazum med DRSI in Občino Ajdovščina je že podpisan. Od
celotne vrednosti investicije bo DRSI prispeval 52,39 %, Občina Ajdovščina pa 47,61 %.
V letu 2017 so sredstva predvidena tudi za izdelavo načrtov za pločnik proti Lokavcu ter
50.000 EUR za izvedbo pločnika od Grajška proti telovadnici. V letu 2018 in 2019 pa se planira
tudi gradnja pločnika od mostu čez Grajšek do dvorane.
OB001-13-0022 cesta Ajdovščina – Col – Črni vrh
Sredstva se prenašajo iz leta 2016 v leto 2017 za izdelavo projektne dokumentacije za
ureditev varnega prehoda do športnega igrišča. KS Col je predlagala izvedbo krožišča, zato je
izdelava projektov trenutno zaustavljena do nadaljnjih dogovorov z DRSI glede umestitve
krožišča. Nadaljevanje projektiranja bo odvisno od uvrstitve investicije v državni proračun in
izbire projektirane variante rešitve.
OB001-13-0057 cesta Ajdovščina - Vipava
V letu 2019 so planirana sredstva v višini 8.000 EUR za izdelavo načrtov za odstavni pas
naselja Kožmani.
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14 GOSPODARSTVO
1429001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB001-14-0002 PC Pod železnico in Mirce – 1. faza
Sredstva v letih 2017 in 2018 so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone
pod obstoječo cesto v Mircah (pod halo investitorja Čermelj).
OB001-14-0003 Poslovna cona Gojače – 2. faza
V letu 2019 so planirana sredstva za finalno plast asfalta na javnih poteh znotraj obrtne cone.
OB001-14-0005 PC Pod železnico in Mirce – 2. faza
Sredstva v letih 2017 in 2018 so predvidena za izvedbo komunalne opreme poslovne cone
pod Železnico (od parcele nekdanjega Fluida).
OB001-14-0006 Poslovna cona Ajdovščina – V Talih
Sredstva se delno prenašajo iz leta 2016 v leto 2017 za dokončanje komunalne opreme
poslovne cone '' V Talih'' od križišča v poslovni coni Pod železnico proti nadvozu nad
avtocesto. Investicija je v že v izvajanju. Zaključek investicije do konca stavbnih zemljišč ki
poleg osnovne komunalne opreme obsega tudi izvedba propusta za meteorne vode pod
avtocesto pa se predvideva v letu 2019.
OB001-14-0010 ureditev informacijskih točk – info
V letu 2017 in 2018 načrtujemo nadaljevati z urejanje info točk. V letu 2017 na novo
načrtujemo ureditev info točko pred Vipavskim Križem, v letu 2018 pa v Dolenjah.
OB001-14-0019 PC Pod Fructalom
V letu 2017 in 2018 so sredstva planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, v
letu 2019 pa je planiran pričetek izvedbe komunalne opreme Poslovne cone Pod Fructalom, ki
vključuje tudi rekonstrukcijo križišča na obvoznici.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB001-14-0010 ureditev informacijskih točk - info
V primeru pridobitve sredstev iz zunanjih virov bomo uredili info točko v Stomažu in sicer je
predvideno 10.000 EUR v letu 2017 ter 5.000 EUR v letu 2018.
V letu 2018 se planira še ureditev info točke v Vipavskem Križu ter nakup informacijskih tabel
za označitev znamenitosti
OB001-14-0016 celovita ureditev Tabora nad Črničami
Na pobudo krajevne skupnosti Črniče se v letu 2017 namenja sredstva za celovito ureditev
Tabora nad Črničami. Izvedba bo odvisna od pridobitve evropskih sredstev za tovrstno
naložbo.
OB001-14-0017 vzdrževanje turističnih poti
V letu 2019 se planira 12.000 EUR za ureditev okolice zgornjih korit v KS Gojačah, namestitev
označevalne table, klopi ter tlakovanje okolice.
OB001-14-0018 Tržnica okusov Vipavske doline
Med avtocesto in Agipom je predvidena gradnja cca 3500 m² pokritih površin za tržnico okusov
Vipavske doline. V letu 2017 planiramo izdelavo programske zasnove in projektne
dokumentacije. Izgradnja bo odvisna od pridobitve drugih zunanjih virov financiranja.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNA DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB001-15-0001 ekološki otoki
Ekološki otoki se bodo gradili skladno z letnimi plani, ki jih bosta sproti usklajevala občina ter
izvajalec javne službe. Razdelitev po lokacijah je pripravljena na podlagi pobud KS, ostale
lokacije bodo določene naknadno pri sprejemanju letnih proračunov. V letu 2017 so predvideni
naslednji ekološki otoki: v Podkraju 2 (izvedba se prenaša iz leta 2016, ker nismo uspeli
pridobiti zemljišč, v Hrušici potekajo dogovarjanja s Skladom km. zemljišč), Col – Malo Polje
(zemljišče v postopku odkupa), Kožmani (zemljišče v postopku odkupa), Slokarji, Brje.
OB001-15-0002 Center za ravnanje z odpadki
Sredstva so v letu 2017 namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela na CERO. Plan za
prihodnja leta pa bo sprejet po izdelani strategiji ravnanja z odpadki.
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OB001-15-0025 Finančno jamstvo za zapiranje odlagališča odpadkov
Sredstva finančnega jamstva so v letih 2017-2020 namenjena za izvajanje ukrepov za zaprtje
obstoječega odlagališča CERO Ajdovščina. Predvideni tudi so prihodki od zbranih sredstev, ki
jih ima KSD namensko deponirane na svojem računu.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB001-15-0004 kanalizacija Ajdovščina vzhod
Sredstva so v letu 2017 namenjena za nadaljevanje urejanje kanalizacije v območju Ribnika.
Predvideva se širjenje pozidave na zemljišča v lasti Občine Ajdovščina, s predvidenimi sredstvi
se bo zgradila komunalna oprema.
OB001-15-0006 kanalizacija Dolga Poljana
V Dolgi Poljani je potrebno na kanalizacijo priključiti še vzhodni del naselja, ki pred 6 leti ni bilo
priključeno zaradi težav s pridobivanjem služnostnih pravic. V preteklih letih smo uspeli večino
tras kanalizacije v pogovorih z lastniki uskladiti, tako da je gradbeno dovoljenje sedaj
pridobljeno. Izvedba del je predvidena v letu 2017.
OB001-15-0011 investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter prenavljanje že
obstoječe kanalizacije in objektov ter novogradnje skladno s planom, ki se letno potrjuje pri
sprejemanju občinskih proračunov. Sredstva se za vsako leto pri pripravi letnih načrtov
natančno porazdelijo po posameznih projektih. V glavnem se investicije financirajo iz
najemnine komunalne infrastrukture. V letu 2017 se bo izvajala investicija v ČN Col ter ČN
Ajdovščina.
OB001-15-0015 varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje 2. faza
Sredstva so v letu 2017 predvidena za dokončanje meteorne kanalizacije ter ceste pod
''Županovo kapelico''.
OB001-15-0016 kanalizacija Gojače
V leto 2017 se prenašajo sredstva za plačilo projektne dokumentacije PGD PZI za naselje
Gojače.
OB001-15-0017 meteorna kanalizacija
V letu 2017 so predvidena za dokončanje ureditve meteornih voda v Lokavcu v zaselku Bitovi.
V letu 2018 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževalna dela meteornih kanalizacij.
V letu 2019 pa so sredstva namenjena za urejanje odvodnjavanja v Dolgi Poljani za Šmiški
konec 5.000 EUR, Velikih Žabljah 2.000 EUR ter ostala in vzdrževanja v višini 13.000 EUR.
OB001-15-0018 varovanje povodja reke Vipave – 3 .faza
S predvidenimi sredstvi bomo v zaselkih po Lokavcu – Čohi, Slokarji ter Gorenje poleg
vodovoda zagotovili tudi kanalizacijo ter priključitev na čistilno napravo. Pričetek gradnje je
planiran v letu 2017, zaključek pa v letu 2019.
OB001-15-0019 kanalizacija Male Žablje, Pikči, Kozja para
V letu 2016 in 2017 se sredstva namenjajo za celovito ureditev kanalizacije zaselkov Pikči,
Kozja para ter Male Žablje. Omenjena naselja se bodo priključila na novo zgrajeno čistilno
napravo v Kozji pari.
OB001-15-0020 Kanalizacija Dobravlje
V naslednjem obdobju je predvidena oprema naselja Dobravlje z javno kanalizacijo, obnovili
bomo vodovodno omrežje ter zagotovili čistilno napravo. Sredstva za pripravo projektne
dokumentacije so zagotovljena v letu 2017, izvedba pa bo sledila v letu 2018.
OB001-15-0021 Kanalizacija Stomaž
Skupaj z novim vodovodnim omrežjem je predvideno, da bo naselje Stomaž do konca leta
2019 opremljeno z javno kanalizacijo ter čistilno napravo.
OB001-15-0022 Kanalizacija Cesta
Izdelava projektne dokumentacije za vas Cesta se planira v letu 2018, izvedba pa v letu 2019.
OB001-15-0023 Kanalizacija Podkraj
Izdelava dopolnitve projektne dokumentacije za Podkraj se planira v letu 2018, izvedba pa v
letu 2019. Projektna dokumentacija je bila pripravljena, vendar se zaradi problemov pri
pridobitvi lokacije za umestitev ČN ni dokončala.
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OB001-15-0024 kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja para
V letu 2017 se bo nadaljevalo s priključevanjem okoliških naselij na ČN Vipavski Križ. Najprej
je predvidena priključitev zaselkov Pikči, Kozja Para ter Male Žablje. Javni razpis za izbor
izvajalca del je bil izveden, izvajanje investicije je v teku. Investicija je bila v letu 2016
sofinancirana s povratnimi sredstvi MGRT.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST
16039001 Oskrba z vodo
OB001-16-0002 varovanje vodnega vira Hubelj
Sredstva se namensko prenašajo in so predvidena za izgradnjo vodohrana na izviru Hublja v
prihodnjih letih (v osnutku operativnega programa predvideno v letu 2021), ko bo potrebno
zagotoviti dodatna sredstva. Predvidena sredstva v ta namen namreč ne zadoščajo.
OB001-16-0011 vodovod Lokavec -Batuje
Na postavki so v letih 2017–2019 planirana sredstva za izgradnjo novega javnega
vodovodnega sistema po naselju Stomaž. Investicija se bo izvajala vzporedno z izvajanjem
investicije izgradnje kanalizacije ter čistilne naprave.
OB001-16-0013 investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov
Investicijsko vzdrževanje vodovodov se bo izvajalo po planih, ki jih letno usklajujeta občina ter
izvajalec javne službe. Sredstva se za vsako leto pri pripravi letnih načrtov natančno
porazdelijo po posameznih projektih. V glavnem se investicije financirajo iz najemnine
komunalne infrastrukture.
OB001-16-0054 vodovod Dobravlje
Ob izgradnji kanalizacije se bo po Dobravljah obnovilo tudi vodovodno omrežje in sicer v letih
od 2017 do 2019.
OB001-16-0057 vodovod Črniče
V letu 2016 se je pričela izdelovati projektna dokumentacija za obnovo obstoječega vodovoda
od cerkve proti kapelici ter novogradnjo do stanovanjskih hiš na koncu naselja Črniče.
Sredstva so namenjena novogradnji vodovoda, obnova pa bo financirana iz sredstev za
investicijsko vzdrževanje vodovodov.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB001-16-0003 pokopališče Ajdovščina
V letu 2019 so sredstva predvidena za izgradnjo žarnega zidu na severovzhodni strani
pokopališča Ajdovščina za novim poslovilnim objektom.
OB001-16-0004 pokopališče Šmarje
V letu 2018 je planirana ureditev dostopa v pokopališču s stopniščem, postavitev manjkajočih
robnikov ter asfaltacija med parkiriščem in pokopališčem.
OB001-16-0020 pokopališče Selo
Sredstva so v letu 2019 namenjena rušitvi stare mrliške vežice v Selu.
OB001-16-0022 pokopališče Črniče
Sredstva za plačilo projektne dokumentacije PGD, PZI se prenašajo v leto 2017. V letih 2017
in 2018 je predvidena novogradnja mrliške vežice, razširitev pokopališča za nova grobna polja,
ureditev parkirnih mest ter povezovalne ceste do novega dela pokopališča.
OB001-16-0023 pokopališče Batuje
Sredstva so v letu 2017 namenjena za izvedbo prve faze ureditve pokopališča, ki obsega
dozidavo mrliške vežice in minimalno zunanjo ureditev okrog vežice s prostorom za odpadke.
OB001-16-0047 pokopališče Kamnje-Potoče
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenašajo sredstva za plačilo projektne dokumentacija PGD, PZI, ki
je v izdelavi. V letu 2017 je predvidena širitev pokopališča pod obstoječim pokopališčem, ki
obsega izgradnjo podpornega zidu, umestitev nadstreška, prostora za odpadke, klančino za
dostop do spodnjega pokopališča in vodovodni priključek.
OB001-160049 pokopališče Cesta, Vipavski Križ
V letu 2019 se planira sredstva za izdelavo projektov za ureditev mrliške vežice ter gradnjo
žarnega zidu na pokopališču Cesta, Vipavski Križ.
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OB001-16-0050 pokopališče Gaberje
Iz leta 2016 se delno prenašajo sredstva v leto 2017 za pridobitev uporabnega dovoljenja in
izdelavo PID projektov.
OB001-16-0055 pokopališče Planina
Za izgradnjo žarnega zidu ter razširitev pokopališča na Planini se v letu 2019 namenja 20.000
EUR.
OB001-16-0056 pokopališče Velike Žablje
Za izgradnjo žarnega zidu na pokopališču v Velikih Žabljah se v letu 2019 namenja 20.000
EUR.
16039003 Objekti za rekreacijo
OB001-16-0005 – otroška igrišča
Za dokončanje investicije ureditve javnih površin otroškega igrišča na Polževi ulici v Ajdovščini
se iz leta 2016 prenaša 19.901,03 EUR ( 1.790,35 EUR za otroška igrala ter 18.110,68 EUR
za ureditev površin igrišča)
OB001-16-0010 postavitev otroških igral na podeželju
V letu 2017 je planirana ureditev otroškega igrišča v Žapužah, v Potočah (KS Kamnje) ter v
zaselku Jakulini v KS Šmarje.
OB001-16-0051 rekreacijske poti Vipavske doline
V letu 2017 se namenja sredstva v višini 26.000 EUR za ureditev meteornega odvodnjavanja
ob rekreacijski poti ob Lokavščku.
OB001-16-0052 kamp Vrtovče
Na pobudo KS Šmarje se v NRP uvrščajo sredstva za ureditev kampa na Vrtovčah. Izgradnja
in obseg naložbe bo znan po izdelani idejni zasnovi ter umestitvi v prostor, realnost izvedbe pa
šele po možnosti pridobitvi drugih financiranja.
16039004 Praznično urejanje naselij
OB001-16-0019 praznična okrasitev naselij
Predvidena so sredstva za novoletno okrasitev mesta Ajdovščine.
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB001-16-0006 investicijsko vzdrževanje stanovanj
Investicijsko vzdrževanje stanovanj je planirano iz vira najemnin. Razdelitev investicijsko
vzdrževalnih del po posameznih stanovanjih se pripravlja v okviru letnih planov, ki se
sprejemajo skupaj s proračunom.
V letu 2018 je predvidena izgradnja večstanovanjskega objekta na območju stanovanjske
soseske Ribnik SBII v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in zasebnim kapitalom.
Prav tako se v letu 2017 predvideva skupna investicija s Stanovanjskim skladom v porušitev in
novogradnjo tristanovanjske hiše v Velikih Žabljah, katero je pred leti odkupila občina za
namene ureditve neprofitnih oziroma namenskih stanovanj. Projektna dokumentacija je že
dokončana, v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Za oba objekta se zagotavlja tudi
sredstva za strokovni nadzor.
OB 001-156-0007 Komunalna ureditev ZN Grivče – II. Faza
Sredstva so v letu 2017 predvidena za pripravo PID ter ostale dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja za izvedeno komunalno infrastrukturo v sklopu ZN Grivče 2.
16069002 Nakup zemljišč
0B001-16-0009 nakup stavbnih zemljišč
Postavka »nakup stavbnih zemljišč« zajema program nakupov stavbnih zemljišč v obdobju
od let 2017 do 2020. Zemljišča se kupujejo predvsem za namene zagotavljanja ustreznih
zemljišč za investicije, ki jih vodi Občina ter za vzpostavljanje pravnega stanja z dejanskim
glede lastništva oz. posesti zemljišč in sicer za ceste, pločniki, javne površine, pokopališča,
zemljišča za komunalno infrastruktura v obrtnih conah, za ekološke otoke, igrišča.
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17 ZDRAVSTVO
17029001 dejavnost Zdravstvenih domov
OB001-17-0005 Zdravstveni dom Ajdovščina
V letu 2017 so planirana sredstva za ureditev novih prostorov fizioterapije in zdravstvene
vzgoje na Bevkovi ulici 13 v Ajdovščini in nakup reševalnega vozila za NMP. Investicijo v
prostore bo skladno z ustanoviteljskim deležem (23,97 %) sofinancirala Občina Vipava.
Gradbena dela so planirana v višini 290.500 EUR, nadzor v višini 5.000 EUR, projektna
dokumentacija pa v višini 20.000 EUR. Opremo bo nabavljal ZD sam. Po izvedbi bodo prostori
predani v upravljanje javnemu zavodu. ZD Ajdovščina v letu 2017 planira zamenjati iztrošeno
reševalno vozilo z medicinsko opremo, zato so planirana sredstva za nakup novega vozila. Z
investicijo nameravamo kandidirati na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni
Ministrstva za zdravje. Prijavitelj na razpis je lahko samo občina, čeprav sredstva za nakup
zagotavlja zavod (175.000 EUR), v našem primeru v celoti Zdravstveni dom Ajdovščina.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
OB001-18-0002 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta
V letih 2017 in 2018 so zagotovljena sredstva za namestitev ograje znotraj in na vrhu stolpa ter
za dokončanje razsvetljave arkad v obzidju. Pred namestitvijo ograje bo potrebno izdelati
statično presojo obstoječega stopnišča v stolpu.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
OB001-18-0001 Lavričeva knjižnica – nabava knjig
Sredstva so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in
obnavljanje knjižnega fonda.
18039005 Drugi programi v kulturi
OB001-18-0005 Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša
V letu 2016 so bili naročeni PGD, PZI projekti za ureditev prostorov v Rustjevi hiši, ki je v lasti
Občine Ajdovščina za namen širitve Pilonove galerije in ureditev prostorov za potrebe delavnic
peke kruha, mletja žita, spoznavanja s pekarsko dediščino, pa tudi kavarne – butične pekarne
s stalno razstavo o pekarski tradiciji v Ajdovščini. Prva faza arheoloških raziskav v Rustjevi hiši
je razkrila jugovzhodni del obzidja Castre, pomembne poznoantične utrdbe. Na podlagi teh
raziskav bo Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal dopolnjene kulturno varstvene pogoje.
Iz leta 2016 se delno prenašajo sredstva za dokončanje projektne dokumentacije. Pričetek
gradbeno obrtniških del se zamika v letu 2019.
OB001-18-0035 Muzejska zbirka
V letu 2017 se zagotavljajo sredstva v višini 1.200 EUR za nakup 2 monitorjev in digitalnega
mikroskopa v višini 1.200 EUR.
18059001 Programi športa
OB001-18-0008 športni park Pale
Iz leta 2016 se v leto 2017 prenaša neporabljena sredstva za izdelavo načrtov v višini
2.433,90 EUR. Planirana so še sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, ki so potrebna za
pridobitev uporabnega dovoljenja kolesarske proge in sicer v letu 2017 v višini 8.000 EUR in v
letu 2018 v višini 5.000 EUR.
OB001-18-0010 športna igrišča v krajevnih skupnostih
V letu 2017 se prenašajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije legalizacije športnega
igrišča v KS Planina 3.000 EUR. Sredstva so namenjena za nadaljevanje investicije športnega
igrišča v Selu (razsvetljava igrišča, dostopna pot), za dokončanje pomožnih objektov v Selu pa
se prenaša sredstva v leto 2019. V letu 2019 so planirana tudi sredstva za ureditev športnega
igrišča v Budanjah 15.000 EUR (oprema za hokej in zaključek zunanje okolice) ter na Colu
10.000 EUR (brunarica) .
OB001-18-0013 transferi športnim zavodom
V letu 2017 se Mladinskemu centru Hiša mladih zagotavljajo sredstva nabavo rampe za
odrske luči in ureditev kuhinje v MC v skupni višini 7.699,00 EUR.
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OB001-18-0021 športno igrišče Podkraj
V letu 2016 je bil izbran izvajalec del za gradnjo športnega igrišča, ki je umeščeno na občinsko
parcelo, kjer je Občina pred leti porušila obstoječi vojaški objekt (pri OŠ Podkraj). Zaradi
zamude del pri izvedbi investicije, se sredstva za dokončanje del in strokovni nadzor delno
prenašajo v leto 2018.
OB001-18-0023 gimnastična dvorana ŠC Police
Za večnamensko gimnastično dvorano v Ajdovščini, ki bo umeščena med malo in veliko
dvorano v ŠC Police je izdelana projektna dokumentacija PGD, izdeluje se PZI. Na upravno
enoto je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideva se izgradnja
vmesne večnamenske-gimnastične dvorane, s katerim se bo pridobil dodaten vadbeni prostor
za potrebe OŠ in športnih društev. Pričetek del se premika v leto 2019.
OB001-18-0027 športno igrišče Šmarje
V letu 2016 so potekali dogovori s krajevno skupnostjo in lastniki zemljišč glede umestitve
igrišča v Zavinu. Izdelana je idejna zasnova umestitve športnega igrišča pod vasjo, katero je
na svoji seji potrdil svet krajevne skupnosti Šmarje. V teku so dogovori z lastniki zemljišč glede
brezplačnega prenosa za potrebe dostopne poti do igrišča ter za odkup parcele, na kateri bo
umeščeno igrišče. Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije se prenaša iz leta 2016 v letu
2017. Pričetek del je planiran v letu 2017.
OB001-18-0030 skakalnice Kovk
Za primer, da bo Skakalni klub POK uspešen na razpisu Fundacije za šport z investicijo v
skakalnice na Kovku, se v proračunu v letu 2017 zagotavlja 31.000 EUR za sofinanciranje
izvedbe 1. faze investicije.
OB001-18-0031 športni park Predmeja
V letih 2017 in 2018 se predvideva ureditev skakalnice in športnega parka na Predmeji. Projekt
se bo realiziral le v primeru, če se bodo za tovrstno investicijo pridobila večinska nepovratna
sredstva.
OB001-18-0032 športno igrišče Stomaž
Sredstva se delno prenašajo iz leta 2016 za dokončanje projektne dokumentacije. Izdelana je
idejna zasnova umestitve igrišča pod pokopališčem v dveh variantah, ki jo bo obravnaval svet
krajevne skupnosti Stomaž. Na podlagi dokončne variante se bo pričelo z naslednjo fazo
projektov in sicer PGD in PZI. Občina je od zasebnih lastnikov v letu 2016 že odkupila
potrebno zemljišče. Izvedba del se predvideva v letu 2017.
OB001-18-0033 energetska sanacija ŠC Police
V letu 2017 so sredstva predvidena za proučitev več možnih variant in izdelavo projektne
dokumentacije strojnih instalacij za prenovo ogrevanja v veliki in mali dvorani.
OB001-18-0034 športni park Gaberje
Planirano je novo športno igrišče. V 2017 so sredstva namenjena odkupu zemljišča ter
pridobitvi projektne dokumentaciji, v letu 2018 pa za izvedbo igrišča.
19 IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
OB001-19-0001 Otroški vrtec Ajdovščina
V letu 2017 se zagotavljajo sredstva za nakup avtomobila za prevoz kosil na dislocirane enote
vrtca. Vrtec ima sicer dva kombija, ki pa sta dotrajana. Predvsem zaradi lokacije prevozov v
Budanje in Col bi vrtec potreboval avto na štiri kolesni pogon. V letu 2017 je planiranih 12.000
EUR za izdelavo projektne dokumentacije za dogradnjo večnamenskega prostora vrtca Ob
Hublju, leta 2018 pa 10.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za odločitev o sanaciji
starega objekta vrtca na Ribniku.
19039001 Osnovno šolstvo
OB001-19-0005 transferi osnovnim šolam
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavo opreme. V letu 2017 se OŠ Šturje zagotavljajo sredstva (85.000 EUR) za sanacijo še
druge polovice telovadnice (odprava zamakanja in nov parket), OŠ Dobravlje sredstva za
postavitev video nadzora in za izdelavo projektov za izdelavo projektov za prenovo strehe
telovadnice (skupaj 12.784 EUR), OŠ Ajdovščina sredstva za nabavo čistilnega stroja za novo
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šolo (3.650 EUR), OŠ Col sredstva za vgradnjo maščobolovilca in za izdelavo projektov za
prenovo fasade, ki zamaka (8.000 EUR) ter OŠ Otlica za izvedbo ukrepov za odpravo
povečanih koncentracij radona v šoli (6.000 EUR).
OB001-19-0013 Investicije v osnovne šole
V letu 2017 se zagotavljajo sredstva za nakup kombija za OŠ Dobravlje (zamenjava starega
kombija).
OB001-19-0006 Osnovna šola Danila Lokarja
Sredstva so v letu 2017 namenjena za dokončanje zunanje ureditve pri novi šoli (zamenjava
ograje na mostičku in dodatna namestitev ograje ob meteornem odvodniku, fasada na
ekološkem otoku in namestitev zvočne zaščite pri klimatu na strehi ter toplotni črpalki.
Predvideva se, da bo do konca novembra zaključen končni obračun z izvajalcem del. V kolikor
to ne bo realizirano, bo potrebno določena sredstva, planirana v letu 2016 prenesti v leto 2017.
OB001-19-0016 Otroški vrtec ob Hublju – energ. sanac.
V letu 2017 se sredstva namenjajo za popravilo strešnih oken na otroškem vrtcu ob Hublju. Po
primopredaji objekta je bilo ugotovljeno, da je vzrok za puščanje oken premajhen naklon
strehe, za kar bo potrebno predelati okenske odprtine. Projektantu je bil že izstavljen zahtevek
za kritje stroškov iz naslova zavarovanja projektantske odgovornosti, ki pa nam ga je
projektant zavrnil. Zaradi navedenega bo potrebno raziskati odgovornost pristojnih, ki so
sodelovali pri prenovi objekta. Vir za financiranje se predvideva iz naslova unovčenih bančnih
garancij ali zavarovalnih polic.
19039002 Glasbeno šolstvo
OB001-19-0011 Glasbena šola - novogradnja
V letu 2017 so predvidena sredstva za prenovo stavbe 2 osnovne šole Danila Lokarja za
namene glasbene šole. Dokončani so projekti PGD, PZI, na upravno enoto je oddana vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V mesecu decembru bo na javni razpis Ministrstva za
infrastrukturo oddana vloga za sofinanciranje energetske prenove objekta. Pričetek del je
planiran v letu 2017, dokončanje gradnje in namestitev opreme pa v letu 2018.
20 SOCIALNO VARSTVO
20049003 Socialno varstvo starih
OB001-20-00003 Dom starejših Ajdovščina
V letu 2017 se zagotavlja 21.000 EUR za sofinanciranje nakupa opreme prenovljenega in
dozidanega objekta DSO Ajdovščina (oprema za ambulantne prostore).
KRAJEVNE SKUPNOSTI
KS BUDANJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme prostorov KS Budanje je planiranih 1.500,00 EUR v 2017 ter v letu 2018.
KS CESTA
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Sredstva so za izvedbo planirana v primeru prodaje starih prostorov KS, ter zemljišča v lasti
KS.
Za nakup opreme Doma krajanov na Cesti je predvidenih 1.000 EUR.
KS DOLGA POLJANA
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme Doma krajanov je predvidenih 1.500 EUR.
KSDPO-18-001-ŠPORTNI PARK DOLGA POLJANA
Za ureditev sanitarij, garderob ter odra v športnem parku Martinšče je planiranih 47.220,00
EUR od tega 3.000 EUR za projektno dokumentacijo, ter 44.220,00 EUR za izvedbo del. V
letu 2019 je za investicijsko vzdrževanje športnega parka rezerviranih 3.000 EUR.
KS GABERJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme za prostore KS Gaberje je v letu 2017 predvidenih 1.000 EUR, prav tako v
2018 (lastna sredstva KS). V letu 2019 je planirana ureditev, ter nakup kuhinje v višini 15.000
EUR.
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KS LOKAVEC
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Za nakup opreme dvorane v Lokavcu (defibrilator …) je v letu 2017 predvidenih 3.000 EUR.
KS PLANINA
1.220,00 EUR je predvideno za poplačilo dokončanja del izvajalcu investicije izgradnje
športnega igrišča na Planini. Sredstva so prenesena iz leta 2016, ko se izvajalcu zaradi
odprave napak ni poplačalo celotnega računa.
KS VELIKE ŽABLJE
KS-06-0000001- VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
Sredstva so namenjena dokončanju strehe in prenove bivših prostorov gostilne v Velikih
Žabljah.
Zaradi dodatnega pregleda načrtovanih prihodkov prilagamo tudi prihodke prikazane po
proračunskih postavkah:
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PRIHODKI 2017
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PRIHODKI 2018
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»MOJA POBUDA«
zbirna preglednica
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JAVNA RAZPRAVA
opredelitev do pripomb in pobud
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PREJETE POBUDE IN PRIPOMBE V OKVIRU JAVNE OBRAVNAVE NA OSNUTKA
ODLOKOV O PRORAČUNU ZA LETI 2017 IN 2018
PRIPOMBE, KI SE UPOŠTEVAJO:
1. Pripomba KS COL glede projekta Moja pobuda za ureditev športnega parka na
Colu
Obrazložitev: Pri vnašanju višine vrednosti sredstev na osnovi odobrenih projektov v Moji
pobudi je nastala napaka, zato se navedeno pripombo upošteva in se na proračunsko
postavko 18500 športni park Col – moja pobuda doda 11.000 EUR, tako da znaša vrednost
celotne investicije 15.000 EUR.
2. Pripomba KS Selo o zmanjšanju sredstev na postavki 18039 Športno igrišče Selo
Obrazložitev: Pripomba je bila upoštevana na način, da se na postavki 04043 prostori KS
Selo sredstva za ureditev fasade in notranjih prostorov KS, v višini 30.000 EUR prenesejo na
postavko 18039 Športno igrišče Selo. Del sredstev, ki so bila predvidena v letu 2019 za
dokončanje športnega igrišča se prestavijo v leto 2018, da se lahko investicija zaključi v dveh
letih. Preostanek sredstev iz leta 2019 se nameni za ureditev fasade in notranjih prostorov v
letu 2019.
3. Pripomba KS Vrtovin za postavitev tipskih plakatnih panojev po KS
Obrazložitev: V letu 2017 in 2018 so se na proračunski postavki 16030 zagotovila dodatna
sredstva v višini 13.000 EUR za postavitev tipskih plakatnih panojev po KS. Razdelitev bo
izvedena tekom tekočega leta.
4. Pobuda Območno obrtno – podjetniške zbornice Ajdovščina za podporo
delovanju zbornice
Obrazložitev: Za spodbujanje in krepitev dejavnosti Obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina
se v letu 2017 in 2018 zagotavlja 10.000 EUR na leto.
5. Pobuda Umanotere za uvajanje načel zelene pisarne v delovanju občinske uprave
Opomba: Umanotera se v javno razpravo vključuje v okviru projekta Ozelenjevanje občinskega
proračuna.
Stroški za pisarniško poslovanje (pisarniški material in storitve, voda in komunalne storitve,
električna energija, kurivo, čistila), ter uporabo in vzdrževanje službenih vozil, kot ugotavlja
Umanotera, res naraščajo. Razlogi so predvsem v povečanju števila zaposlenih, poleg rednih
zaposlitev imamo trenutno tudi 4 projektne zaposlitve in 2 javni delavki. Pri tem velja poudariti,
da projektne zaposlitve za proračun ne predstavljajo samo stroškov, ker gre hkrati tudi za
prihodke v proračun. Na povečanje stroškov električne energije in kuriva je vplivala preselitev
dela občinske uprave (novega oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve) v letu 2015 v
sosednji objekt bivše občine. S predvideno investicijo v letu 2017 bomo zgradili nov sistem
ogrevanja, zato se bodo ti stroški znižali. Rast stroškov za službena vozila je povezana z
nakupom novega službenega vozila, za katerega je potrebno zagotoviti zavarovanje, vinjeto
idr..
Pripravo akcijskega načrta in ukrepe za ozelenitev pisarniškega delovanja bomo lahko izvedli
skozi p.p. 12001 Stroški delovanja GOLEA. Po zaključku javne razgrnitve proračunov za leti
2017 in 2018 je bil v proračun uvrščen tudi nov projekt Elena, skozi katerega imamo
zagotovljeno tehnično pomoč v vrednosti 30.000 EUR – preverili bomo možnosti, ali bi lahko
del aktivnosti zelene pisarne vezali na ta projekt.
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6. Pobuda Umanotere za sonaraven način ureditve parkirišča pri pokopališču
Lokavec
Opomba: Umanotera se v javno razpravo se vključuje v okviru projekta Ozelenjevanje
občinskega proračuna.
Za namen pokopališča v Lokavcu načrtujemo v letu 2017 odkup zemljišč, izgradnja je
predvidena v letu 2019. Ne glede na višino predvidenih sredstev v načrtu razvojnih programov
bomo predlog za sonaravno ureditev parkirišča vsebinsko proučili in ga v fazi izdelave
projektov predstavili krajevni skupnosti.
PRIPOMBE, KI SE NE UPOŠTEVAJO:
1. Pobuda Sveta KS Predmeja za dopolnitev proračuna za leti 2017 in 2018 in sicer
za naslednje investicije v KS Predmeja:
- Izgradnja podpornega zidu pri "Hotelu" in preplastitev tega cestnega odseka v dolžini
cca. 200 m,
- izdelava montažnega nadstreška 14 X 4 m pred Domom krajanov,
- parkirišče pod "Hotelom", v velikosti 500 m2 na občinskem zemljišču,
- zamenjava dvojih vhodnih vrat na stavbi Doma krajanov,
- postavitev betonskega zidu z ograjo na otroškem igrišču,
- dodatna sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest,
- dodatna sredstva za urejanje okolice vasi.
2. Pobuda KS Žapuže za izvedbo projektov odstavnega pasu Kožmani v letu 2018 in
izvedba fekalnega voda v zaselku Bizjaki.
3. Pobuda KS Velike Žablje za dodatna sredstva za prenovo objekta pri dvorani.
4. Pobuda KS Batuje za povečanje sredstev za vzdrževalna dela in investicije v KS
Obrazložitev: V letu 2015 so bile vse krajevne skupnosti pozvane za pripravo planov investicij
za štiriletno obdobje, ki so ga dopolnjevale tudi pri proračunu za leto 2016 in predlogu za leto
2017, vendar v okviru že dodeljenih sredstev (v primeru povečanja ene postavke, so se
sredstva na drugi postavki za isti znesek zmanjšala). Pri pripravi predloga proračuna za leti
2017 in 2018 so bile upoštevane že odobrene investicije iz prejetih planov KS, dodatnih pobud
žal zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev ni možno upoštevati v letih 2017 in 2018. Se
bodo pa dane pobude ponovno obravnavale pri pripravi proračuna od leta 2019 dalje.
5. Pobuda KS Vrtovin za praznično okrasitev
Sredstva za praznično okrasitev se zagotavljajo le za okrasitev mesta, v kolikor bi želeli izvesti
praznično okrasitev po vseh ostalih naseljih, bi to pomenilo veliko povečanje sredstev za
nabavo novih okraskov in večje stroške za plačilo tokovine. Zaradi omejene višine
razpoložljivih sredstev te pobude ni možno upoštevati pri proračunih za leti 2017 in 2018.
6. Pobuda KS Lokavec za povečanje sredstev vzdrževanja javnih poti do višine
sredstev za vzdrževanje lokalnih cest
Proračunska sredstva za vzdrževanje javnih poti so se povečala pri proračunu za leto 2016.
Na postavki za vzdrževanje lokalnih cest, ki se jo namenja Komunalno stanovanjski družbi za
redna vzdrževalna dela, so sredstva na tekoči meter zagotovljena v višjem znesku, ker KSD
izvaja dodatne naloge pri vzdrževanju kot npr. obveščanje o zaporah cest, čiščenje
peskolovov, barvanje prehodov za pešce, dežurna služba, postavitev prometnih znakov,
vodenje cestne baze podatkov…
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7. Pobuda KS Lokavec za odkup zemljišča pri pokopališču za namen ureditve
parkirišča
Glede na to, da je izvedba del za ureditev parkirišča pri pokopališču prestavljena v leto 2019,
se posledično zamika tudi odkup zemljišča. Z lastniki zemljišč so bili že opravljeni pogovori,
vendar se do sedaj z njimi nismo uspeli približati realni višini odkupne cene za m2 zemljišča.
8. Pobuda KS Selo za obnovo stare vežice
Z vidika proračuna je neracionalno, da se pri novogradnjah mrliških vežic obnavljajo obstoječe
stare vežice, saj to pomeni dodatno finančno obremenitev za proračun zaradi potrebnih
sredstev za obnove starih obstoječih objektov. Zasledovati je potrebno načelo manjšanja
fiksnih stroškov in ne povečanja le-teh.
9. Pobuda Umanotere, da se v proračunu za leto 2018 nameni sredstva za
participatorno zbiranje in izbor projektov
Opomba: Umanotera se v javno razpravo se vključuje v okviru projekta Ozelenjevanje
občinskega proračuna.
Komisija za vloge in pobude občanov je v juliju 2016 ob sprejemu zaključnega poročila o
izvedbi projekta Moja pobuda sprejela sklep, da občinskemu svetu in statutarno pravni komisiji
občinskega sveta poda predlog za ureditev izvedbe participativnega proračuna v smislu Moje
pobude v statutu občine, oziroma drugih ustreznih aktih občine. Občinski svet je predlagani
sklep sprejel 27.10.2016.
Na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta bo občinska uprava pripravila predlog
sprememb statuta, s katerimi se bo podrobneje uredilo participacijo javnosti v postopku
priprave proračuna (sedaj je predvidena le 15. dnevna javna razgrnitev).
Pomembno je upoštevati dejstvo, da mandat Občinskega sveta izteče v letu 2018, zato bi
lahko postopke zbiranja in izbire projektov v tem letu izvedli, glede na veljavno ureditev pa pri
sprejemanju proračuna za leto 2019 za Občinski svet ne bi bili zavezujoči.
Predvideva se, da se bodo potrebna sredstva za izvedbo projekta Moja pobuda zagotovilo z
rebalansom proračuna za leto 2018.
10. Pobuda Umanotere, da se občina odpove investiciji za nakup dvajset manjših
panojev za plakate, ki bi bili nameščeni na drogove javne razsvetljave
Opomba: Umanotera se v javno razpravo se vključuje v okviru projekta Ozelenjevanje
občinskega proračuna.
Občina izvaja različne aktivnosti za zagotavljanje varstva okolja in kakovosti življenjskega
okolja, tudi v povezavi s plakatiranjem. V začetku leta 2016 je bil sprejet Odlok o javnem redu
in miru ter zunanjem izgledu naselij v Občini Ajdovščina, ki določa, da je na javne površine
prepovedano postavljati reklamne panoje in druge objekte za oglaševanje, če ti ne
predstavljajo javne infrastrukture. S tem odlokom je tudi prepovedano pritrjevati obvestila in
reklame na drevje in grmovnice, ulične svetilke in drugo javno infrastrukturo ter objekte v lasti
občine. Kljub temu so na terenu še prisotni primeri, ko organizatorji prireditev pritrdijo plakate
na drevje ali na objekte, ki temu niso namenjeni. Največje težave se pojavljajo na zemljiščih v
zasebni lasti, ki imajo praviloma neurejeno lastništvo, pristojnosti občine pa so v teh primerih
omejene.
Predsedniki krajevnih skupnosti so v okviru javne razgrnitve proračunov za leti 2017 in 2018
izpostavili, da vse krajevne skupnosti nimajo zagotovljenih plakatnih panojev. V predlogu
proračuna za leto 2017 so posledično zagotovljena sredstva za ureditev plakatnih mest v vseh
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preostalih krajevnih skupnosti. S tem ukrepom bo okolje izven mesta manj obremenjeno. Prav
tako se v mestu ohranja investicija v ureditev plakatnih panojev na svetilkah ulične
razsvetljave. Ocenjujemo, da je plakatnih panojev premalo. Izveski bodo povečali urejenost
okolja, ker bo plakatiranja na neustreznih mestih manj, hkrati pa bodo kot urbani element
prispevali k mestni podobi Ajdovščine.
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PREDLOG PREDPISOV OBČINE
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5.12.2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

SKLEP O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA PRI FINANČNIH
NALOŽBAH OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za finance, Karmen Slokar

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za finance in premoženjske zadeve
OBČINSKEGA SVETA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15.12.2016 obravnava
in sprejme:

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4, 14/2013 popr.,
101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na …redni seji dne ……..sprejel:
SKLEP O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA PRI FINANČNIH NALOŽBAH OBČINE
AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1.
Občina Ajdovščina ima kapitalske naložbe v družbah Cestno podjetje Gorica d.d. Nova Gorica,
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Primorska hranilnica d.d. Vipava, Komunalno
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina,
Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovščina, Veterinarska ambulanta Ajdovščina d.o.o.,
Mlinotest d.d. Ajdovščina, Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji, Alpen invest d.d
Ljubljana, Triglav skladi d.o.o. Ljubljana, KD skladi d.o.o. Ljubljana, KBM infond Ljubljana.
2.
V družbah Primorska hranilnica d.d Vipava, Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina, Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina, Veterinarska ambulanta
Ajdovščina d.o.o., Tehnološki center Integra d.o.o. Ajdovščina in Mlinotest d.d. Ajdovščina
glede lastništva obstaja javni interes občine.
V družbe Cestno podjetje Gorica d.d., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d, Vipa Holding
d.d. Nova Gorica – v likvidaciji, Alpen invest d.d Ljubljana, Triglav skladi d.o.o. Ljubljana, KD
skladi d.o.o. Ljubljana, KBM infond Ljubljana glede lastništva javni interes občine ne obstaja in
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zato se prodaja vključi v predlog letnega programa prodaje finančnega premoženja za leto
2017.
Številka: 476-1/2011
Datum:
ŽUPAN:
Tadej BEOČANIN l.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj razpolaganja:
Prodajo kapitalskih naložb ureja 73. člen Zakona o javnih financah, ki določa, da o prodaji
kapitalskih naložb odloča občinski svet na predlog župana. Zakon o javnih financah nadalje v
80. a do 80. h členu postavlja osnovne temelje ureditve postopkov prodaje, zamenjave in
oddaje v najem stvarnega in finančnega premoženja občine in države.
Podrobneje je prodaja kapitalskih naložb urejena v Uredbi o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06,
95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN, 123/03 in 140/06).
2. Opredelitev razlogov in ciljev razpolaganja:
1. točka sklepa
Občina Ajdovščina ima na dan 31. 10. 2016 naslednje naložbe v delnice in sklade:
vrednostni papir
izdajatelj
CPG Nova Gorica d.d.
Vodovodi kanalizacija Nova Gorica d.d.
Primorska hranilnica d.d Vipava
Mlinotest d.d. Ajdovščina
Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji
Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji
Alpen invest d.d. Ljubljana
Triglav skladi d.o.o. Ljubljana
KD skladi d.o.o. Ljubljana
KBM infond d.o.o. Ljubljana
skupaj

št. delnic
oznaka
CNGG
VOKR
HRVG
MAJG
invest.kuponi
VHDR
invest.kuponi
invest.kuponi
invest.kuponi
invest.kuponi

delnica
/ sklad

oz. delež.
2.871
11.688
42.729
213.698
404
1.017
3.270
182,3805
199
30

D
D
D
D
S
D
S
S
S
S

delež
last.
0,8874
1,8600
7,9200
/
/
/
/
/
/

okvirna vrednost
naložbe
99.279,18
63.943,86
239.282,40
961.854,70
5.696,40
100,68
2.510,68
3.437,14
1.589,09
228,87
1.377.923,00

Občina Ajdovščina ima na dan 31.10.2016 naslednje naložbe v deleže:
družba
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina
Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina
Veterinarska ambulanta Ajdovščina d.o.o.
Tehnološki center Integra d.o.o.
skupaj

delež
okvirna vrednost naložbe
82,51%
1.943.827,57
100,00%
8.763,14
41,55%
5.566,45
1,00%
100,00
1.958.527,16

Kapitalske naložbe v družbe Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Primorska hranilnica d.d. Vipava, Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina, Tehnološki park in inkubator d.o.o. Ajdovščina, Veterinarska ambulanta
Ajdovščina d.o.o. in Tehnološki center Integra d.o.o. so bile pridobljene v postopkih
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lastninskega preoblikovanja podjetij oziroma z vplačili iz občinskega proračuna. Kapitalska
naložba v Mlinotest d.d. Ajdovščina je bila pridobljena v postopku dedovanja in z vplačilom iz
občinskega proračuna.
Kapitalske naložbe v družbe Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji, Alpen invest d.d.
Ljubljana, Triglav skladi d.o.o. Ljubljana, KD skladi d.o.o. Ljubljana in KBM infond d.o.o. skladi
so bile pridobljene v postopkih dedovanj po občanih, ki jim je Občina Ajdovščina plačevala
razliko v domski oskrbi.
2. točka sklepa
73. člen Zakona o javnih financah v 3. odstavku določa, da v primeru, da za občino preneha
javni interes za lastništvo na kapitalu pravih oseb, občinski svet na predlog župana odloča o
prodaji teh naložb.
Deleži lastništva na kapitalu večine družb, ki so predmet predloga za vključitev v program
prodaje finančnega premoženja, so bili pridobljeni v postopkih dedovanj in niso bili vplačani,
ker bi občina imela javni interes. Tudi danes javni interes za lastništvo v naštetih pravnih
osebah ne obstaja, zato predlagamo, da se ti deleži v lastništvu prodajo.
Delež v lastništvu Cestnega podjetja d.d. Nova Gorica je bil pridobljen v postopku
lastninjenja in ni rezultat izkazanega javnega interesa, tako javni interes za lastništvo teh
delnic ne obstaja.
Delež v Vodovodih in kanalizacijah Nova Gorica d.d. je bil pridobljen z nakupom delnic. Do
nakupa delnic je prišlo zaradi interesa občine do vpogleda v poslovanje podjetja, kar je bilo
povezano z nerešenimi vprašanji medsebojnih razmerij na starem zajetju in vodovodu Hubelj.
V letu 2015 so bila ta vprašanja rešena z izvensodno poravnavo in tako interes za lastništvo
teh delnic ne obstaja več.
Prodaja kapitalskih naložb kot finančnega premoženja občine se v skladu z 80. č členom
Zakona o javnih financah opravi na podlagi sprejetega programa prodaje finančnega
premoženja, ki je temeljni pogoj, da se prodaja lahko izvrši. Župan v skladu s 13. oziroma 13. a
členom zakona program prodaje predloži občinskemu svetu v sprejem skupaj s predlogom
proračuna.
Zato se prodajo vseh teh lastniških deležev vključi v program za leto 2017 kot sestavni del
dokumentacije pri sprejemanju proračuna za leto 2017.
3. Ocenitev vrednosti finančnega premoženja in opredelitev metode, ki je izbrana za
razpolaganje:
Razpolaganje s finančnim premoženjem bo mogoče s sprejemom programa prodaje.
4. Obrazložitev nadaljnjih dejanj in terminski plan realizacije:
Prodajo kapitalskih naložb se vključi v program prodaje finančnega premoženja ob
sprejemanju proračuna za leto 2017.
5. Ocena finančnih posledic:
Kupnina od prodaje vrednostnih papirjev je prihodek proračuna v računu finančnih terjatev in
naložb. Kupnina se v skladu z 74. členom Zakona o javnih financah uporabi za odplačila
dolgov v računu financiranja, za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja, če
kupnina presega obseg sredstev potrebnih za odplačilo dolga in za plačilo stroškov
pripravljalnih del za prodajo kapitalskih naložb. Knjigovodska vrednost kupnine znaša
176.785,90 in je določena glede na tečaje posameznih vrednostnih papirjev.
Pripravila:
Karmen Slokar
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Tadej Beočanin l.r.
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5.12. 2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
Zadeva:
Gradivo pripravil/a:
Pristojno delovno telo Občinskega
sveta:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Ajdovščina za leto 2017
Oddelek za okolje in prostor, Marica Žen Brecelj
Odbor za finance

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15.12.2016 obravnava in
sprejme:
Predlog sklepa
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur.l.RS št. 44/12) in 12. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UPB1-Ur.l.RS št. 12/2013) je občinski svet na
seji dne _________ sprejel

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1. člen
Mesečna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča znaša
0,000186 EUR tako, da letna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča znaša 0,00224 EUR.
2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja
2017 dalje.

Številka: 422- 102/2015
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l. r.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
V 12. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UPB1-Ur.l.RS št. 12/2013)
je med drugim navedeno, da vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča določi vsako leto občinski svet s sklepom.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 je bila
za 0,8 % višja kot v letu 2015, (mesečna vrednost = 0,000184 EUR, letna vrednost točke =
0,00221 EUR)
Za leto 2017 se predlaga uskladitev vrednosti točke s predvideno povprečno rast cen za leto
2017, to je dvig vrednosti točke za 1,4 %.
Predlagana mesečna vrednost točke za leto 2017 za 1m2 zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča je 0,000186 EUR, letna vrednost točke je tako 0,00224 EUR.
(povprečna inflacija za leto 2017 je 1,4 %. Vir: Jesenska napoved glavnih makroekonomskih
agregatov, 201, Urad za makroekonomske analize in razvoj.)
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Ob nespremenjenih podatkih o objektih in zavezancih, bi s sprejetjem sklepa znašal prihodek
za leto 2017 1.458.862,01 EUR.

Nezazidana stavbna zemljišča

Št.obj

%

1819

17,70%

Stanovanjska gradnja

221.784,12

13,80%

8460

82,30%

Stanovanjski objekti

25,90%

Poslovni objekti

53,20%

Družbeni objekti

3,40%

Fizične osebe

9496

38,45%

Pravne osebe

783

61,55%

10279

100,00%

Vsi objekti

(x 1.014)= EUR

3,80%

Poslovna gradnja
zazidana stavbna zemljišča

L.2017

1.237.077,89

568.829,33
890.032,68

1.458.862,01

Primeri izračuna NUSZ-ja za zazidana in nezazidana zemljišča:
-

Letna odmera za nezazidano stavbno zemljišče je zmnožek površine parcele, višina točke
glede na lokacijo in 12-kratna vrednost mesečne vrednosti točke, ki se vsako leto določi s
Sklepom;
(površina v m2 x točke x vrednost točke x 12 = celoletna odmera)
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-

Letna odmera za zazidano stavbno zemljišče (objekt) je zmnožek koristne površine
objekta, točke, ki po odloku veljajo za posam. vrsto objektov, lego in komunal. opremljenost
(npr. stanovanjskih stavb ali poslovnih prostorov glede na primarno dejavnost, ki se v njih
odvijajo) in 12-kratni mesečni zmnožek vrednosti točke;
(površina v m2 x točke (glede na lego, namembnost + izjemna ugodnost lege za
gospodar.dej. + opremljenost zemljišča s komunal. objekti in napravami) x vrednost točke x
12 = celoletna odmera)

Pripravila:
Marica Žen Brecelj

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, l.r
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Priloge:
objekt

I. območje:

100 m2 x
(8.+9.čl.)x
0,00221

II. območje:

III. območje:

IV .območje:

V. območje
Območje lokacij
poslovnih
prostorov izjemno
ugodnih v zvezi s
pridobivanjem
dohodka

Mestno središče

Preostali del mesta

Budanje, Cesta, Col,
Črniče, Dobravlje,
Lokavec, Selo,
Skrilje, Vip. Križ,
Vrtovin, Žapuže

Ostala naselja

štev. točk = ((od 130
do 600) + (od 60
do180) = od 190 do
780

štev. točk = ((od 80
do400) + (od 60 do
180) = od 140 do
580

štev. točk = ((od 45
do 200) + (od 60 do
120) = od 105 do
320

štev. točk = ((od
20 do 100) +
(od 60 do 120)
= od 80 do 220

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

68,53

69,49

50,84

51,56

36,48

36,99

30,95

Stan. vrstne
hiše 100 m2

66,32

67,24

49,73

50,43

35,37

35,87

Več stan. obj.
100 m2

64,11

65,01

48,64

49,32

47,53

48,19

-

-

-

-

-

Družbene dej.
100 m2

106,11

107,60

84,01

85,18

48,64

Poslovni obj.
100 m2

172,43

174,84

106,11

107,60

70,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143,69

145,70

88,42

89,66

55,27

664,07

673,37

442,71

448,91

1.328,14 1.346,73

Stan.
individualni
objekt 100 m2

Nezazidano
stavbno zem. za
stanovanjsko
gradnjo 1000m

m

2016

2017

31,38

-

-

29,85

30,26

-

-

28,74

29,14

-

-

-

-

49,32

37,58

38,10

71,73

48,64

49,32

238,74 242,09

-

-

216,64 219,67

-

-

194,53 197,26

56,04

22,11

22,41

221,36

224,46

110,6
8

112,2
3

664,07

673,37

-

-

2

Nezazidano
stavbno zem. za
poslovno
gradnjo 1000

m2

11. člen
nezazidano
stavbno zem. za
poslovno
gradnjo 1000
m2 (Obrtne cone.
Aj - Servisna c,
Na gmajni, Pod
Obvoznico, Pod
letališčem, del
obm. v Mircah in
Pod železnico,
POC Gojače)

1.549,50 1.571,19
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600 + 180 + (od
100 do 300)

-

-

Odlok o NUSZ: (povzetek)
I. splošno:
Površina stanovanja, za katero se obračunava NUSZ ni povsem primerljiva s površino, ki je
zajeta v REN-u (registru evidence nepremičnin), niti s površinami, ki si jih upošteva pri
obračunu komunalnega prispevka (netto po SIST-u).
II. Območja, kjer se plačuje NUSZ:
Določena so štiri območja (I. in II. mesto, III. večja naselja v dolini, IV. ostala naselja in V.
območje v mestu, to je območje ugodnih lokacij poslovnih prostorov.
III. Merila za določanje nadomestila:
Za zazidana zemljišča, (objekte) se obračunava na podlagi točkovanja (lega in namembnost,
ugodne lege dodatne točke in opremljenost zemljišča z infrastrukturo.
IV. Višina nadomestila: se določi s sklepom sveta.
V. Zavezanci: so lahko lastniki, najemniki ali uporabniki zemljišča, objekta.
VI. oprostitve:
V 15., 16., 16 a, b in c člen Odloka obravnava Oprostitve plačila NUSZ-ja.
Oprostitve so možne na podlagi vloge stranke in izdane Odločbe o oprostitvi za:
1. občane, ki prejemajo socialno pomoč;
2. lastnike in uporabnike prostorov, ki so namenjeni društvom, humanitarnim in
karitativnim dejavnostim;
3. občane, ki so na podlagi plačila komunalnega prispevka ali drugače vlagali v javno
infrastrukturo, se za dobo 5 let od vselitve v stanovanje oz. stanovanjsko hišo oprosti
plačila;
4. če je pobuda lastnika zemljišča za izločitev območja stavbnega odobrena;
5. za nezazidano zemljišče se oprosti plačilo za eno leto, če je pridobljeno gradbeno
dovoljenje za gradnjo na tej parceli;
6. če lastnik zemljišča ponudi občini v prodajo (za 50% cene, po kateri je občina kupovala
zemljišče v preteklem letu).
VII. Podatki za obračun NUSZ-ja:
Občina uporablja podatke iz uradnih evidenc (GURS, CRP, DURS) in drugih evidenc.
Vse spremembe podatkov morajo sporočati lastniki sami, ker pravega pretoka informacij ni.
Pritožba na Odločbo je tudi priložnost sporočanja pravih podatkov.
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Leto 2016
Objekt

Povpr.bruto
plača EUR
Neto
(SURS
2008)
Stan. indiv.
objekt 100

m2

Občina
Ajdovšči
na
LETO
2016
1304,82
EUR
861,14
EUR
30,95 –
68,53

Stan.
vrstne hiše
100 m2
Večstan.
obj. 100 m2
Stan.počitni
ški obj. 100

29,85 –
66,32

Družbene
dej. 100 m2

37,85 –
106,11
48,64 –
238,74

m

Občina
Postoj
na

PODATKI SO IZ LETA 2012
Občina
Občina
Občin
Vipava
N.Goric
a
a*
Sežan
a

Občin
a
Idrija*

1335,63
90-99

1224,1
0
80-89

1512,28
100-109

1338,6
0
90-99

1285,9
7
90-99

69,76 82,00

31,55

47,70

45,00 81,00

77,28

L.2016
Občina
Šempet
er

2016
Občin
a Brda

51,60 –
67,08

20,60
-

2016
Očina
Tolmin

31,10 –
53,91

48,29

28,74 –
64,11
-

2

Poslovni
obj. 100 m2
Finančne
dej.
Gostinske
dej.
Turist.kmet

137,08

78,88

265,02

123,95
247,90

424,03 21.201,0
0

54,00 81,00
94,50 121,50

110,40
248,40

10.čl.
25,80
P-129,00
– 258,00
Ind.103,
20 –
206,40

57,53 –
3.621,6
0

-

603,60

-

234,46

-

122,71
437,07
1.448,6
4
3.621,6
0
57,53 –
181,08
180,07

Prodaja
naft.der.
Igralnice
Trgovine
s.p. in
ostale
pravne
osebe
Kmetijstvo
Nezazidano
stavbno
zem. za
stanovanjs
ko gradnjo
1000 m2
Nezazidano
stavbno
zem. za
poslovno
gradnjo
1000 m2

18,11

-

22,11 –
143,69

146,88

110,68 –
1.549,50

146,88

45,07
se ne
obraču
na

67,61
se ne
obraču
na

(3180x0,
5)
1590,00

1590,00

* podatki o višini iz Odloka
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675,00

1417,5
0

-

-

(PUP)
103,20 154,80
(OPPN)
206,40 309,60
(PUP)
206,4 309,60
(OPPN)
361,20 –
619,20

100,80
33,41
50,39

45,61 –
70,50
49,76 –
111,97

62,20 –
107,82
ne
obračunav
ajo
99,53 –
223,95 ne
obračunav
ajo

OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 6. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 36/2003) je Občinski svet Občine Ajdovščina na __. redni seji dne _____,
sprejel naslednji
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
V letu 2017 znaša enkratna denarna pomoč za novorojence 600 EUR.
Enkratna denarna pomoč iz prvega odstavka se izplačuje za otroke rojene v letu 2017.
Številka: 561-1/2003
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
Obrazložitev:
Po Odloku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina se za vsako
proračunsko leto ob sprejemanju proračuna določi višino enkratne denarne pomoči. Denarno
pomoč lahko starši uveljavljajo v roku šestih mesecev po rojstvu otroka. Sredstva so
zagotovljena v proračunu za leto 2017, za 200 novorojencev.
Pripravila: Jerica Stibilj
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
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OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 6. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 36/2003) je Občinski svet Občine Ajdovščina na __. redni seji dne _____,
sprejel naslednji
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
V letu 2018 znaša enkratna denarna pomoč za novorojence 600 EUR.
Enkratna denarna pomoč iz prvega odstavka se izplačuje za otroke rojene v letu 2018.
Številka: 561-1/2003
Datum:
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
Obrazložitev:
Po Odloku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina se za vsako
proračunsko leto ob sprejemanju proračuna določi višino enkratne denarne pomoči. Denarno
pomoč lahko starši uveljavljajo v roku šestih mesecev po rojstvu otroka. Sredstva so
zagotovljena v proračunu za leto 2018, za 200 novorojencev.
Pripravila: Jerica Stibilj
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07,
55/09), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list št. 44/2012 in 85/2015) je Občinski svet Občine Ajdovščina na ____ redni seji dne _____
sprejel:

SKLEP
1.
1. Za javno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb oddano v najem KSD
d.o.o. se za leto 2017 določi najemnina v skupni višini 1.380.058,60 eur in sicer:
- najemnina za infrastrukturo vodovod v višini 553.640,00 eur
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija in čistilna naprava v višini 750.492,00 eur
- najemnina za infrastrukturo odpadki v višini 75.926,60 eur.
2. Za javno infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb oddano v najem KSD
d.o.o. se za leto 2018 določi najemnina v skupni višini 1.444.245,60 eur in sicer:
- najemnina za infrastrukturo vodovod v višini 561.545,00 eur
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija in čistilna naprava v višini 806.774,00 eur
- najemnina za infrastrukturo odpadki v višini 75.926,60 eur.
Številka: 033-1/2009
Datum:

ŽUPAN:
Tadej Beočanin
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj razpolaganja:
Oddaja stvarnega premoženja last občine je opredeljena z določbami Statuta Občine
Ajdovščina. Podrobneje je oddaja nepremičnega premoženja v najem opredeljena v Zakonu o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) in Uredbi o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin, ki v 14. členu določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen
za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, če predpis sveta samoupravne
lokalne skupnosti ne določa drugače.
2. Opredelitev razlogov in ciljev razpolaganja:
Občina Ajdovščina je v letu 2011 podpisala z izvajalcem javne službe pogodbo o oddaji javne
infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb v najem s katero je določila pravice in
obveznosti lastnika sredstev Občine Ajdovščina in najemnika Komunalno stanovanjske družbe
d.o.o. Ajdovščina.
S predlaganim sklepom določamo višino najemnine za leto 2017 in za leto 2018.
Na podlagi izdelanega operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ter
oskrbe s pitno vodo, je višina najemnine določena v višini obračunane amortizacije od
sredstev, danih v najem s 1. 1. 2016, povečane s faktorjem 1,5.
Najemnina za sredstva dejavnosti odlaganja odpadkov je predvidena v višini obračunane
amortizacije.
3. Ocenitev vrednosti stvarnega premoženja in opredelitev metode, ki je izbrana za
razpolaganje:
Komunalna infrastruktura je bila KSD d.o.o. oddana v najem po metodi neposredne pogodbe.
S sklepom o višini najemnine se določa vrednost pogodbe.
4. Obrazložitev nadaljnjih dejanj in terminski plan realizacije:
S sklepom sprejeta najemnina je podlaga za kalkulacijo cen javnih služb.
5. Ocena finančnih posledic:
Zaračunana najemnina je prihodek proračuna za leto 2017 in za leto 2018.
Pripravila:
Karmen Slokar
Oddelek za finance

ŽUPAN:
Tadej Beočanin, l.r.
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5. 12 2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na
obravnava in sprejme:

19. redni seji dne 15. 12. 2016

ZADEVA:

SKLEP O SPREJETJU PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za finance, Karmen Slokar

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za finance in premoženjske zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za družbene zadeve
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Predlog sklepa:
Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4, 14/2013 popr.,
101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 –
odl. US in 38/10 – ZUKN, 123/03 in 140/06) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel:
SKLEP O SPREJETJU PROGRAMA PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1.
2.
3.

S tem sklepom se sprejme Program prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za
leto 2017.
Program prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017 je priloga tega
sklepa.
Ta sklep prične veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2017.

Številka: 476-1/2011
Datum:
ŽUPAN
Tadej Beočanin

249

PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017
1. OPREDELITEV CILJEV PRODAJE IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV
S Programom prodaje kapitalskih naložb in finančnega premoženja Občine Ajdovščina za leto
2017, ki ga kot sestavni del Proračuna občine Ajdovščina za leto 2017, sprejema občinski svet,
je predvidena prodaja kapitalskih naložb v Cestno podjetje Gorica d.d., Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d, Vipa Holding d.d. Nova Gorica – v likvidaciji, Alpen invest d.d
Ljubljana, Triglav skladi d.o.o. Ljubljana, KD skladi d.o.o. Ljubljana, KBM infond Ljubljana.
Cilj prodaje kapitalskega deleža je predvsem v tem, da se sprosti del sredstev Občine Krško, ki
je danes z vidika občine vezan v omenjenih gospodarskih družbah in lastništvo katerih javni
interes več ne obstaja, o čemer občinski svet kot sestavni del Proračuna Občine Ajdovščina za
leto 2017 sprejema Sklep o ugotovitvi javnega interesa pri finančnih naložbah Občine
Ajdovščina za leto 2017.

2 . PRAVNI TEMELJ PRODAJE
Pravni temelj prodaje je v 73. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 - UPB4,
14/2013 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), v Uredbi o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN, 123/03 in 140/06), 16. členu Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list št. 44/2012).

3 . OPIS PREDMETA PRODAJE
Deleži lastništva na kapitalu večine družb, ki so predmet predloga za vključitev v program
prodaje finančnega premoženja, so bili pridobljeni v postopkih dedovanj in niso bili vplačani,
ker bi občina imela javni interes. Tudi danes javni interes za lastništvo v naštetih pravnih
osebah ne obstaja, zato predlagamo, da se ti deleži v lastništvu prodajo.
Delež v lastništvu Cestnega podjetja d.d. Nova Gorica je bil pridobljen v postopku
lastninjenja in ni rezultat izkazanega javnega interesa, tako javni interes za lastništvo teh
delnic ne obstaja.
Delež v Vodovodih in kanalizacija Nova Gorica d.d. je bil pridobljen z nakupom delnic. Do
nakupa delnic je prišlo zaradi interesa občine, do vpogleda v poslovanje podjetja, kar je bilo
povezano z nerešenimi vprašanji medsebojnih razmerij na starem zajetju in vodovodu Hubelj.
V letu 2015 so bila ta vprašanja rešena z izvensodno poravnavo in tako interes za lastništvo
teh delnic ne obstaja več.
Skupna vrednost vseh naložb, predvidenih za prodajo znaša 112.842,04 in je določena glede
na tečaje posameznih vrednostnih papirjev.

4 .OPREDELITEV METODE PRODAJE
Za prodajo vsake posamezne naložbe bo uporabljena metoda neposredne pogodbe, ker
Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
(Ur.l. RS, št. 123/03, 140/06, 95/07 ) določa v 2. in 3. točki 60. člena, da se lahko kapitalske
naložbe prodajo z neposredno pogodbo če:
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kapitalska naložba predstavlja manjšinski delež v pravni osebi in ocenjena vrednost te
naložbe ne presega 600.000 EUR, pa naložba ni prodana po ceni, ki bi bila manjša od
ocenjene vrednosti te naložbe,
–
se prodaja delež obstoječemu družbeniku v družbi, kjer imajo obstoječi družbeniki že
v zakonu ali statutu določeno predkupno pravico, po ceni, ki ni manjša od ocenjene
vrednosti te naložbe.
–

Pogodbe bodo sklenjene v letu 2017.
ŽUPAN:
Tadej Beočanin l.r.
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5. 12. 2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

SKLEP O SPREJETJU NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2017

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za okolje in prostor, Vida Šuštar

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za finance in premoženjske zadeve
OBČINSKEGA SVETA:
Odbor za okolje in prostor
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15. 12. 2016 obravnava
in sprejme:
Predlog sklepa:
OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –
ZUUJFO in 76/2015), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/116) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji
dne 15. 12. 2016 obravnaval in sprejel
SKLEP
o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017
1. S tem sklepom se sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za
leto 2017 in sicer:
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017
- Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017 vsebuje:
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja,
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017 vsebuje:
- Načrt pridobivanja premičnega premoženja,
- Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017 poleg načrtov, ki jih
sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina, dopolnjujejo tudi Načrti ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017, ki jih sprejema župan (4. točka sklepa).
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2. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje v letu 2017, so
določene v PRILOGI 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017.
Pridobivanje stvarnega nepremičnega premoženja pomeni vsak prenos lastninske pravice na
določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost.
3. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za razpolaganje v letu 2017, so
določene v PRILOGI 2 – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017.
Razpolaganje s stvarnim nepremičnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice
na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave
ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih
vložkov v pravne osebe zasebnega ali javnega prava.
4. Župan Občine Ajdovščina lahko sprejme načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v
posamični vrednosti do 20.000,00 EUR in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
posamični vrednosti do 10.000,00 EUR.
5. Župan Občine Ajdovščina lahko sklepa pravne posle, ki niso predvideni v načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem, v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.
Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša 20% skupne vrednosti načrtov.
Kot skupna vrednost načrtov se šteje znesek iz 6. točke tega sklepa.
6. Pridobivanje nepremičnega premoženja na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja, ki ga sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina in na podlagi Načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR, ki ga sprejema župan, se
v letu 2017 predvideva v skupni višini 825.000,00 EUR (600.000 EUR za nakup zemljišč;
50.000,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 150.000 za nakup drugih stavb in prostorov ter
25.000 EUR za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov).
Razpolaganje nepremičnega premoženja na podlagi Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, ki ga sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina in na podlagi Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR, ki ga
sprejeme župan, se v letu 2017 predvideva v višini 1.315.000 EUR (1.040.000,00 EUR glede
razpolaganja s stavbnimi zemljišči, 60.000,00 EUR glede razpolaganja s stanovanji,
210.000,00 EUR
glede razpolaganja s poslovnimi prostori in 5.000,00 EUR glede
razpolaganja s kmetijskimi zemljišči).
7. Posamezne vrste premičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje v letu 2017 in
predvidena potrebna sredstva, so določena v PRILOGI 3 – Načrt pridobivanja premičnega
premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2017.
8. Priloge iz prejšnjih točk tega sklepa so sestavni del tega sklepa.
9. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2017.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5. 12. 2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:
GRADIVO PRIPRAVIL:
PRISTOJNO DELOVNO
TELO
OBČINSKEGA
SVETA:

SKLEP O SPREJETJU NAČRTOV RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA
LETO 2018
Oddelek za okolje in prostor, Vida Šuštar
Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za okolje in prostor

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15. 12. 2016
obravnava in sprejme:
Predlog sklepa:
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 –
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/2015), Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15. 12. 2016 obravnaval in sprejel
SKLEP
o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto
2018
1. S tem sklepom se sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina
za leto 2018 in sicer:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018 vsebuje
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja,
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018 vsebuje
- Načrt pridobivanja premičnega premoženja,
- Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018 poleg načrtov,
ki jih sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina, dopolnjujejo tudi Načrti ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018, ki jih sprejema župan (4. točka).
2. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje v letu
2018, so določene v PRILOGI 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto
2018.
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Pridobivanje stvarnega nepremičnega premoženja pomeni vsak prenos lastninske
pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost.
3. Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega za razpolaganje v letu
2018, so določene v PRILOGI 2 – Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
leto 2018.
Razpolaganje s stvarnim nepremičnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske
pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na
podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega
premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega ali javnega prava.
4. Župan Občine Ajdovščina lahko sprejme načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR in načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR.
5. Župan Občine Ajdovščina lahko sklepa pravne posle, ki niso predvideni v načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem, v primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih
ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.
Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša 20 % skupne vrednosti
načrtov.
Kot skupna vrednost načrtov se šteje znesek iz 6. točke tega sklepa.
6. Pridobivanje nepremičnega premoženja na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja, ki ga sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina in na podlagi Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR, ki ga
sprejema župan, se v letu 2018 predvideva v skupni višini 700.000,00 EUR (600.000
EUR za nakup zemljišč; 50.000,00 EUR za nakup poslovnih stavb in 50.000 EUR za
nakup drugih stavb in prostorov).
Razpolaganje nepremičnega premoženja na podlagi Načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, ki ga sprejema Občinski svet Občine Ajdovščina in na podlagi Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR, ki
ga sprejeme župan, se v letu 2018 predvideva v višini 1.815.000 EUR (1.000.000,00
EUR glede razpolaganja s stavbnimi zemljišči, 600.000,00 EUR glede razpolaganja s
stanovanji, 210.000,00 EUR glede razpolaganja s poslovnimi prostori in 5.000,00 EUR
glede razpolaganja s kmetijskimi zemljišči).
7. Posamezne vrste premičnega premoženja, predvidenega za pridobivanje v letu 2018
in predvidena potrebna sredstva, so določena v PRILOGI 3 – Načrt pridobivanja
premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2018.
8. Priloge iz prejšnjih točk tega sklepa so sestavni del tega sklepa.
9. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za
leto 2018.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
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OBRAZLOŽITEV
K NAČRTOM RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO
2017 IN NAČRTOM RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA
LETO 2018
I. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za
leto 2017 in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018 je
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I,14/15 – ZUUJFO in 76/201, v
nadaljevanju ZSPDSLS), ki to materijo ureja v 4. poglavju. Stvarno premoženje občine obsega
nepremičnine in premičnine.
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lokalne skupnosti vsebuje:
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem;
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja;
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem lokalne skupnosti vsebuje:
- načrt razpolaganja s premičnim premoženjem;
- načrt pridobivanja premičnega premoženja.
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13,10/14 in 58/2016) v 2. poglavju določa vsebino posameznega načrta in
potrebne podatke, ki morajo biti zajeti v načrtu.
II. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE AJDOVŠČINA ZA
LETO 2017 IN NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
AJDOVŠČINA ZA LETO 2018
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina v letu 2017 oz. 2018 vsebuje
predvidena in načrtovana pridobivanja in razpolaganja. Vsota orientacijskih vrednosti oz.
posplošenih tržnih vrednosti načrtovanih pridobivanj in razpolaganj ni enaka zagotovljenim
proračunskim sredstvom, temveč je višja. Načrtovana pridobivanja in razpolaganja se bodo
izvajala v okviru s proračunom zagotovljenih sredstev, po prioritetah, potrebah Občine,
pripravljenosti drugega pogodbenega partnerja in pa glede na druge faktorje, ki so odvisni od
tretjih oseb (npr. razpisa javne dražbe) ter v določenem primeru le, v kolikor ne bodo
realizirana že v letu 2016, oz. 2017 (slednje, v kolikor govorimo o načrtih za 2018).
Prihodki od prodaje nepremičnega premoženja predvidenega v načrtih razpolaganja, so zajeti
v posameznih proračunskih postavkah na prihodkovni strani (prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov, prihodki od prodaje poslovnih objektov in
poslovnih prostorov, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč). Odhodki za namen nakupov
nepremičnin iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, so zajeti v posameznih
proračunskih postavkah na odhodkovni strani (nakup zemljišč, nakup poslovnih stavb, nakup
drugih zgradb in prostorov, nakup stanovanjskih zgradb in prostorov).
V 4. točki sklepa se na podlagi 4. odstavka 11. člena ZSPLDSLS predlaga rešitev, da lahko
župan Občine Ajdovščina sprejme načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v posamični
vrednosti do 20.000,00 EUR in načrt razpolaganja nepremičnega premoženja v posamični
vrednosti do 10.000,00 EUR. Občinskemu svetu v sprejem predlagajo načrti ravnanja vsem z
nepremičnim premoženjem nad to vrednostjo (2. in 3. točka sklepa), kot tudi nekaterih drugih
manjše vrednosti. Ob sprejemu tega dokumenta, konkretnih načrtov župana ni.
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Iz ZSPDSLS izhaja, da lahko župan Občine Ajdovščina, v primeru spremenjenih prostorskih
potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, sklepa pravne posle. Skupna
vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov,
njeno višino določa Občinski svet, v predmetnem primeru v 5. točki, to je 20% skupne
vrednosti načrtov. Ker je vrednost načrtov višja od planiranih proračunskih sredstev, se kot
skupna vrednost načrtov šteje višina sredstev, določena v proračunu oz. v 6. točki sklepa.
III. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017 oz. za 2018, ki se
nanaša na premoženje nad posamično vrednostjo 10.000 EUR je podrobneje zabeleženo
premoženje v Prilogi 3.
Prihodki iz naslova ravnanja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000
EUR niso predvideni.
Načrtov ravnanja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR zakon
ne predvideva.
IV. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu Občine Ajdovščina se predlaga, da sprejme predloženi Sklep o sprejemu
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2017 in Sklep o sprejemu
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2018.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN
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PRILOGA 1
1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) NEPREMIČNEGA ZA LETO 2017
1.1.

NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: občina Ajdovščina
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Vrsta
nepremičnine,
parc.št.
1018/8 1018/16
734/6
630
960
Del 624/1
3546/4,
3543/4,
3542/4,
3540/4,
3539/14,
solast. 3547/4,
solast. 3544/4,
solast. 3541/4
3506/1,
3506/2,
3505/4,3505/5
3504/1 solast.
3504/3 solast.

9.

3505/1

10.

3509/3,3509/5

11.

3502

12.

3501

13.

3387/2

14.

3386/3

15.

3385/2 solast.

16.

3384/2

Katastrska občina,
lokacija
k.o. Ajdovščina

Okvirna Predvidena
velikost sredstva (v
(v m2)
EUR)
105
20.000

k.o. Gojače
k.o. Ajdovščina
k.o. Ajdovščina
k.o. Ajdovščina
k.o. Vipavski Križ

2.105
306
960
300
1.490

65.000
19.000
57.000
180.000
52.000

k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD

2529

76.000

1973

59.000

860

22.360

1.880

56.000

1602

48.000

3225

97.000

735

22.000

570

17.100

582

18.000

835

25.000
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17.

3381/2,
3382/2,3383/2

18.

3724/3,3724/2

19.

23.

3535/13,
3535/15,
3535/17,
3538/6 sol.
297/87, 309/1,
297/83,
297/73,
297/81, 308,
297/88, 301/6,
312/4, 297/64
3545/2
(solastniški
deleži)
1796/3,
1796/4
1795/3

24.

1795/4

25.

1808

26.

1810

27.

1791/6

28.

1802/1

29.

1791/1
1791/5,
1803

20.

21.
22.

30.
31.

32.

Druga
zemljišča v
okviru urejanja
komunalnih
con in ustrezne
izkoriščenosti
obrtnih con
1771/2

33.

1752/2

34.

1794/2

ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Vipavski Križ,
OC POD
ŽELEZNICO

7.160

260.000

770

23.000

154

3.500

k.o. Ajdovščina
(kompleks bivše
Lipe)

11.374

992.950

k.o. Vipavski Križ
OC POD
ŽELEZNICO
k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE

117

1000

281

12.000

486

19.440

36

1.500

155

5.000

769

16.000

3

120

k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE
k.o. Ajdovščina
OC TALE
Vse k.o.

1.987

81.000

1.175
3.125
943

4.300

k.o. Ajdovščina
OC POD
OBVOZNICO
k.o. Ajdovščina
OC POD
OBVOZNICO
k.o. Ajdovščina
OC MIRCE

16.565

241.000

251

5.000

617

22.000
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39.000
100.000

35.

36.

1914/51,
1914/52,
1789/5,
1824/9,
1824/10,
1789/11
3530/25

37.

3529/2

38.

1400

39.

1657

40.

1404/3

41.

1368/2
Del 1780/5

42.
43.

1177/3
130/5

44.

49.

Zemljišča po
katerih poteka
cesta,
zemljišča
zaradi širitev
cest
Zemljišča za
ekološke otoke
Zemljišča za
čistilne
naprave
Zemljišče za
čistilno
napravo
Stomaž-Cesta
Del 1226/1
1226/2
Del 1234

50.

1587/1

51.

Del 1908
Za športno
igrišče Zavino
Za igrala v
Potočah

45.
46.
47.

48.

52.
53.

Del 738/25

54.

Del 2065/2

k.o. Ajdovščina
OC MIRCE

459

2.200

k.o. Ajdovščina
OC MIRCE
k.o. Vipavski Križ
OC MIRCE
k.o. Ajdovščina
OC POD
FRUCTALOM
k.o. Ajdovščina
OC POD
FRUCTALOM
k.o. Ajdovščina
OC POD
FRUCTALOM
k.o. Ajdovščina
POD
MERCATORJEM
k.o. Stomaž
k.o. Ajdovščina
Ob Hublju
Vse k.o.

500

18.000

70

2.200

1.788

36.000

159

3.000

329

10.000

327
135

14.000

4.252
1.787

43.000
210.000
50.000

Vse k.o.

20.000

Vse k.o.

10.000

k.o. Cesta
točna lokacija še ni
znana

1000

10.000

k.o. Črniče
ob pokopališču
k.o. Črniče
ob pokopališču
k.o. Dobravlje
ob pokopališču
k.o. Šmarje

216
3318
143

33.000

1.5003.460
3.700

30.000

400

5.000

86

1.800

700

10.000

k.o. Kamnje
točna lokacija še ni
znana
k.o. Gojače
OC Gojače
k.o. Planina

260

500

37.000

55.

Del 32/3

56.

3040

57.

959

58.
59.
60.

obstoječe športno
igrišče
k.o. Lokavec

85

2.600

1.034

30.400

2523

15.000

del 2101/3
Del 315/1
718/2

k.o. Lokavec
ob telovadnici
Ustje
Obstoječe igrišče
k.o. Budanje
k.o. Podkraj
k.o. Gojače

38
60
273

1.200
500
1.000

61.

1404/10

k.o. Planina

3

90

62.
63.
64.

2771/3
1391/5
389/1,393/1
(solastn.
deleži)
299/2, 301/6
1539/4
1539/5
521/12,514/3

k.o. Vipavski Križ
k.o. Vipavski Križ
k.o. Skrilje

48
161
48

2.400
600
600

k.o. Črniče
k.o. Dol-Otlica

84
836

700
9000

k.o. Batuje
središče vasi
k.o. Gaberje
ob pokopališču
k.o. Stomaž
k.o. Šmarje
k.o. Brje
pri učnem centru
k.o. Dol-Otlica

1.200

12.000

100

1000

500
91
14

5000
400
280

430

2.000

k.o. Budanje
ob objektu KS
k.o. Šmarje
k.o. Dol Otlica
k.o. Šturje
k.o. Dol Otlica
k.o. Vipavski Križ

58

1.100

160
1.315
3205
140
5.612

1600
13.150
49000
500
180.000

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

146/2,
Del 146/1
768/2
662/4
893/2
1063/11,
1063/12,
1063/9,
1062/10,
1063/6, del
1035/8,
1035/7,
1071/2,
1063/13,
801/2
del 4492/1
1597/3
1888/1
Del 958/5
1070/144,
1070/145,
1070/146,
1070/353,
1070/536,
1070/543,
1070/597,
1070/646,
1070/659,
1070/660,
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1070/661,
1070/722,
1070/94
1.2 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) STAVB IN DELOV STAVB ZA LETO 2017
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: Občina Ajdovščina
Zap.
št.
1.
2.
1.3.

Vrsta nepremičnine

Lokacija, oznaka

Poslovni prostor – za WC

Center mesta
Ajdovščina
Na livadi 2
2392-451-2

Solastniški delež
stanovanja

Velikost Predvidena
(v m2)
sredstva
10.000
30,80
(celota)

25.000

NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ S STAVBO ZA LETO 2017

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: občina Ajdovščina
Zap.
št.
1.

Vrsta nepremičnine

Lokacija, oznaka

Stavba (bivši
materinski dom)
in zemljišče

Cesta 98
3135/0 k.o. Vipavski
Križ
oz. stavba 502 k.o.
Vipavski Križ
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Velikost
(v m2)
1.722
(zemljišča)
222 (stavba)

Predvidena
sredstva
135.000

PRILOGA 2
2. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2017
2.1.

NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z ZEMLJIŠČI

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

Parc. št.

K.o.
Ajdovščina

1.

Del 1800/7 ali del 1801/6

2.

1800/7,1801/5

3.

1800/5,1799/5

Ajdovščina
(OC TALE)
Ajdovščina
(OC TALE)
Ajdovščina
(OC TALE)
Ajdovščina
(OC TALE)

54

Posplošena
tržna oz.
orientacijska
vrednost (v
EUR)
2.600

4.710

230.000

2.278

110.000

4026

161.000

Ajdovščina
Ajdovščina

3.053
1.150

148.000
56.000

Ajdovščina
Vipavski Križ
Vipavski Križ

1.987
5.493
2.500

97.000
270.000
75.000

Vipavski Križ

2335

82.000

Gojače
Ajdovščina,
Vipavski Križ
Šturje
Šturje
Vrtovin
Vrtovin
Velike Žablje
Selo
Budanje
Ajdovščina
Velike Žablje
Črniče
Šturje
Gojače
Planina
Planina
Črniče
Planina
Šmarje
Višnje

2105

84.000
300.000

1.371
552
12
80
25
529
38
3,6
45
40, 30
120
306
12
70
60
199
24
2.985

20.000
8.000
40
800
750
1.000
1.140
108
1.350
210
6.000
1000
360
2100
1800
600
700
3.000

4.

1797/3,1798/3,
1799/4 (že izbran kupec na dražbi, v
2017 bo predvidoma realizirano)
5. 1792/3,1793/5,1793/7, 1794/3, 1794/5
6.
Del oz. v celoti 1801/6
7.
1802/1
8.
1070/41
9. Parcele in solastniški deleži na vzhodu
cone POD ŽELEZNICO
10. 3550/6, 3549/3, 3548/3, 3535/11,
3717/8, 3534/1, 3717/2, 3717/1,
3535/2, 3535/3, 3717/5, 3717/9,
3718/15, 3547/3, 3544/3, 3544/3
11.
734/6
12. Zemljišča v OC Tale, druge obrtne
cone
13.
1253/4
14.
1253/5
15.
Del 2175/2
16.
Del 2177/2
17.
2765/18
18.
373/24
19.
del 2101/5
20.
del 594/1
21.
(del) *93
22.
2523/10, 484/2
23.
1333/4
24.
712
25.
2261/6
26.
Del 904/1
27.
Del 1596/1
28.
2278/4
29.
1389/4
30.
218

Velikost
(v m2)
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31.
Del 820/5
32.
Del 686
33.
Del 1807/1, 1807/4, 1807/3
34. Solast. deleži 208/1, 2447/8, 208/3
35.
Solast. deleži
816,843
36.
800/2
37.
1211/9, del 1211/8
1724/8
974/1
2528/12
Del 3553/4
Del 1667
42.
1539/4
43. 1789/2,1789/8,1914/54,2392-1914/48

Ajdovščina
Ajdovščina
Vipavski Križ
Vipavski Križ
Vipavski Križ

30
15
150

1.800
75
600
6.000

Budanje
Skrilje

12
93
53
446
1.843
25
45

300
6.000
24.530
3.700
750
1.350

471
459

1.000
864

464

1.500

134,169

1000

22
280
11
30
22
51
12
132
81
101
350
501
9860
23
4.500
120
24
24
835
117
1.130
135

660
5.600
330
3000
2.200

38.
39.
40.
41.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

847/1,847/2
Solastniški delež 1/3
816,843
Solastniški delež 1/3
997/16
945/3
629/10
Del 4/1
1028/2
1028/3
800/2
2124/2
3858/1
1666
Del 945/120
107/11
270/16
Del 2048/2
17
Del 3007/1
1562/82
164/9
2517/4
2517/5
270/39
Del 2173
233/29
Del 14/1
Del 2172/2
Del 2324/2
2763/13

72.

Del 1070/25, 1070/554

73.

3535/8

Ajdovščina
Col
Črniče
Brje
Dol-Otlica
Ajdovščina
OC MIRCE
k.o. Vipavski
Križ
k.o. Vipavski
Križ
k.o. Col
k.o. Ustje
k.o. Podkraj
k.o. Col
k.o. Col
k.o. Budanje
k.o. Šturje
k.o. Šmarje
k.o. Vrtovin
k.o. Ustje
k.o. Batuje
k.o. Col
k.o. Planina
k.o. Col
k.o. Lokavec
k.o. Šturje
k.o. Šturje
k.o. Črniče
k.o. Col
k.o. Šturje
k.o. Šturje
k.o. Ajdovščina
k.o.Vrtovin
k.o. Kamnje
k.o. Vipavski
Križ
k.o. Vipavski
Križ
k.o. Vipavski
Križ
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270
650
2.500
3.303
10.500
603
2.700
590
1.500
3.600
720
100
2.000
2.000
500

9
130
80
8
18

400
7.800
2.400
240
540

41

2.500

34

2000

74.
75.
76.
77.
78.

236/1
1431/5
del 3813
1613/2
593/8
Del 593/9
Del 255/1
Del 3533/4
Del 1801/1
2207
Del 1432/4
1230/23

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
Del 1527/1, del 1540/2
86.
Del 2123
87.
Del 2177/2
88. 817/2, 820/8, 820/7, 820/6, 820/9,del
820/10

2.2.

k.o. Šturje
k.o. Dol-Otlica
k.o. Šmarje
k.o. Planina
k.o. Podkraj

256
156
160
1080
55

14.000
1000
1600
2000
1650

k.o. Gojače
k.o. Brje
k.o.Ajdovščina
Budanje
K.o. Dol otlica
k.o. Velike
Žablje
k.o.Batuje
k.o. Šturje
k.o. Vrtovin
k.o. Šturje

300
6
36
4718
150
150

9.000
180
1500
10.000
500
5000

2.000
60
100
70

6.000
600
1000

NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S STAVBAMI IN DELI STAVB

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

Katastrska
občina

Parcelna številka

velikost
(v m2)

1.
2.

Ajdovščina
Ajdovščina

72,48
198,30

3.
4.

Ajdovščina
Šturje

21
55,44

1.680
72.000

5.

Kovk

2392-97-6
Zgornja etaža
Tovarniška 3g
Lopa na parceli 1190
Prostor na Cesti IV.
Prekomorske 61
255 (stavba)
2371-109; Kovk 33

Posplošena tržna oz.
orientacijska vrednost (v
EUR)
60.000
60.000

Zemljišča
1.593
Stavbe
105

25.000

265

PRILOGA 3
3.1 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2017
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Zap. št.
1
2
3

Vrsta premičnega premoženja
Osebni avto
Kombinirano vozilo
Pasirni stroj

Količina
1
1
1

Predvidena sredstva
15.000
35.000
12.000

3.2 NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2017
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Zap. št. Vrsta premičnega premoženja količina Predvidena sredstva
Ni predvideno
PRILOGA 1
1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) NEPREMIČNEGA ZA LETO 2018
1.1. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: Občina Ajdovščina
Zap.
št.

Vrsta nepremičnine, parc.št.

Katastrska
občina,
lokacija

1. Zemljišča po katerih poteka cesta,
zemljišča zaradi razširitve cest
2. Zemljišča za ekološke otoke
3. Zemljišča za pokopališča
4. Zemljišča za otroška igrišča
5. Zemljišča za ureditev komunalne
infrastrukture in smiselne ureditve
industrijskih con
6. SKUPAJ
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga.

Okvirna
velikost
(v m2)

Predvidena
sredstva (v
EUR)

600.000

1.2 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) STAVB IN DELOV STAVB ZA LETO 2018
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: Občina Ajdovščina
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Zap.
št.
1.

Vrsta nepremičnine

Lokacija,
oznaka

Poslovna stavba

Velikost Predvidena
(v m2)
sredstva
50.000

2.
3.

Druge zgradbe in prostori
Nakup stanovanjskih zgradb in
prostorov
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga.

50.000
0

1.3. NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) ZEMLJIŠČ S STAVBO ZA LETO 2018
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovani odkupi: Občina Ajdovščina
Zap. št. Vrsta nepremičnine Lokacija, oznaka Velikost Predvidena sredstva
(v m2)
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga
PRILOGA 2
2. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
POSAMIČNI VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2018
2.3.

NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2018

Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovane prodaje: Občina Ajdovščina
Zap.št. Parc. št.
1.
2.

k.o. Velikost (v
m2)

Posplošena tržna oz. orientacijska
vrednost (v EUR)

Prodaja zemljišč po
obrtnih conah
Prodaja zemljišč na
podlagi vlog strank

3.
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga

1.000.000

2.4. NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S STAVBAMI IN DELI STAVB ZA LETO
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Samoupravna lokalna skupnost, v kateri so načrtovane prodaje: Občina Ajdovščina
Zap.
št.
1.

Katastrska
občina

Parcelna številka

Šturje

Novozgrajena stanovanja
ob soseski Ribnik
2.
Poslovni objekti in
poslovni prostori
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga
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Velikost Posplošena tržna oz.
(v m2)
orientacijska vrednost (v
EUR)
600.000
210.000

PRILOGA 3
3.1 NAČRT PRIDOBIVANJA (NAKUP) PREMIČNEGA PREMOŽENJA V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2018
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Zap. št. Vrsta premičnega premoženja Količina Predvidena sredstva
Ni predvideno
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga

3.2 NAČRT RAZPOLAGANJA (PRODAJA) S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000 EUR ZA LETO 2018
Upravljavec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
Zap. št. Vrsta premičnega premoženja Količina Predvidena sredstva
Ni predvideno
Občina s podrobnimi podatki še ne razpolaga
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OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in
14/15 – ZUUJFO), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne 15. 12. 2016
sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJETJU NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM KRAJEVNE
SKUPNOSTI CESTA ZA LETO 2017
1. S tem sklepom se sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Krajevne skupnosti
Cesta v letu 2017, in sicer:
1. NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI
Zap. Samoupravna
št.
lokalna
skupnost

Parcelna
številka oz.
ID znak

1

1565/7

Občina
Ajdovščina
Krajevna
skupnost Cesta

Katastrska
občina in šifra
katastrske
občine
2391 Vipavski
Križ

Velikost
parcele
38m2

Posplošena tržna
oz. orientacijska
vrednost
nepremičnine
1.140 EUR

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z DELOM STAVBE IN ZEMLJIŠČEM
Zap. Samoupravna
št.
lokalna
skupnost
1

Občina
Ajdovščina,
Krajevna
skupnost
Cesta

Katastrska
občina in
šifra
katastrske
občine
2391
Vipavski
Križ

Parcelna
številka oz.
ID znak

stanovanje
v prvi etaži
ID 2391363-1
in
pripadajoče
zemljišče
parc. št.
1774/14

Naslov

Velikost
parcele
in dela
stavbe

Cesta 47,
57,8m2
Ajdovščina

40m2

Posplošena
tržna oz.
orientacijska
vrednost
nepremičnine
(skupno za del
stavbe in
zemljišče)
29.500 EUR

ŽUPAN
Tadej Beočanin
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OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
V skladu z 43. členom Zakona o javnih uslužbencih uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB3
(Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009
Odl.US: U-I-136/07-13) in Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev
kadrovskih načrtov (Uradni list št 60/06, 83/06, 70/07, 96/09), je župan dne _________ sprejel

KADROVSKI NAČRT OBČINSKE UPRAVE
OBČINE AJDOVŠČINA
ZA LETI 2017, 2018
1.

V občinski upravi Občine Ajdovščina je v letu 2017 predvidenih 36,50 delovnih mest. Za leto
2018 je predvidenih 36,50 delovnih mest.

2.

Prikaz kadrovskega načrta občinske uprave:
KADRI

Delovni čas

1. Funkcionar
2. Uradniki

3. Strokovno

ŠT. ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2015

DOVOLJENO ŠT.
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2016

PREDLOG
DOVOLJENEGA ŠT.
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2017

PREDLOG
DOVOLJENEGA ŠT.
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2018

1

1

1

1

nedoločen
določen
72. člen
ZJU
določen
nedoločen

16
1

15
1

16
2

16
2

1
15,50

1
16,50

1
16,50

1
16,50

določen

0

0

0

0

33,50

33,50

35,50

35,50

0

0

1

1

tehnični
javni uslužbenci

Skupaj (2+3)
Pripravniki

Prikaz kadrovskega načrta zaposlenih na evropskih projektih:
KADRI

Delovni čas

ŠT. ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2015

DOVOLJENO ŠT.
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2016

PREDLOG
DOVOLJENEGA ŠT.
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2017

PREDLOG
DOVOLJENEGA ŠT.
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2018

Strokovno tehnični
javni uslužbenci

Nedoločen

0

0

0

0

Določen

3

4

4

3

3

4

4

3

Skupaj

V občinski upravi so v letu 2016 vsi javni uslužbenci, razen zaposlenega po 72. členu ZJU (na
zaupanje župana) in direktorice občinske uprave, zaposleni za nedoločen čas.
Od skupaj 44 sistemiziranih delovnih mest je trenutno dejansko zasedenih 39 delovnih mest,
prosti sta 2 uradniški delovni mesti v inšpektoratu, 2 pripravniški delovni mesti in 1 strokovno
tehnično delovno mesto. (od 44 sistemiziranih DM so 4 evropska projektna DM).

270

Obrazložitev kadrovskega načrta
V skladu z 2. členom Pravilnika o postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov se
predlog kadrovskega načrta pripravi ob pripravi predloga proračuna. Predlog kadrovskega
načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, glede načrtovanih sredstev za plače in druge
osebne prejemke.
S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti v občinski upravi po strukturi
javnih uslužbencev in funkcionarjev ter delovnem času, ter programom dela organa za obdobje
dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti za katera se sklene delovno razmerje za
nedoločen oz. določen čas.
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse
zaposlene za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna in
vključuje: št. funkcionarjev, št. zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu ZJU, število
zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas, št. zaposlenih za določen
delovni čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence in se njihove
plačen refundirajo, preračunano na polni delovni čas.
V letu 2016 ni bila realizirana prvotno planirana zaposlitev pripravnika, ostale zaposlitve
občinske uprave so realizirane skladno s sprejetim kadrovskim načrtom. Za eno je povečana
zaposlitev na evropskih projektih.
V letu 2017 je planirana že več let potrebna zaposlitev na področju nepremičnin. Sistemizirano
bo uradniško delovno mesto za nedoločen čas, saj so potrebe po dodatni zaposlitvi
konstantne, kar se rešuje z javnimi delavci in zaposlitvami za določen čas, vse to pa ne
zagotavlja potrebne kvalitete dela. V uradu župana je planirano 1 dodatno uradniško delovno
mesto vezano na zaupanje župana, za čas trajanja mandata župana.
Skupno je v kadrovskem načrtu za leto 2017 je predlagana ena zaposlitev več za nedoločen
čas, glede na leto 2016 in ena za določen čas, vezana na zaupanje župana ter en pripravnik.
Hkrati je število uradniških delovnih mest sistemiziranih za nedoločen čas zmanjšano za eno,
zaradi ukinitve inšpektorata in prehoda delavca v skupno občinsko upravo, konec leta 2016.
Zaposlitve se izvajajo zaradi več letnega povečanega obsega dela na področju nepremičnin, ki
je privedel do zaostankov pri reševanju zadev. Z novo zaposlitvijo bo delo potekalo nemoteno,
zaostanki bodo rešeni, prav tako se bodo tekoče reševale sprotne zadeve. Priključitev
občinskega inšpektorata skupni občinski upravi pa je smiselna iz vidika ekonomičnosti in
organizacije dela inšpektorata.
V letu 2017 se planira izvajanje evropskih projektov in sicer, dokončno poročanje in
uveljavljanje stroškov na projektih Holistic in Windrisk, ki se zaključujeta konec leta 2016. V
letu 2017 se nadaljuje izvajanje projekta NIFOB ter prične z izvajanjem projekt Life. Do
zaključka leta 2016 pričakujemo rezultate prijav na program Slovenija – Avstrija, Mediteran,
Adrion, Slovenija – Italija in drugih. V fazi ocenjevanja je trenutno več kot 10 prijav. Za
izvajanje evropskih projektov v letu 2017 se predvideva potrebo po 4 zaposlitvah. Sredstva za
plače so zagotovljena na postavkah projektov Holistic, Windrisk, Nifob in Life. V primeru
pridobitve novih projektov, v okviru katerih se financirajo tudi stroški osebja, se lahko število
zaposlenih za izvajanje le teh ustrezno poveča.
V letu 2018 ni načrtovanih dodatnih novih zaposlitev.
Načrtovano število zaposlenih je usklajeno s predlogom proračuna.
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Župan občine predlog kadrovskega načrta uskladi s sprejetim proračunom v roku 60 dni po
sprejetju Odloka o proračunu občine za posamezno leto.
Številka: 141-3/2003
Datum:

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN
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Predlagatelj:
TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 5.12.2016
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

SKLEP O DOLOČITVI ŠTEVILA IN VRSTE DELOVNIH MEST
VEZANIH NA OSEBNO ZAUPANJE ŽUPANA

GRADIVO PRIPRAVIL:

Oddelek za družbene zadeve, Gordana Krkoč

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 19. redni seji dne ________ obravnava
in sprejme naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih (Url. RS št. 63/07-upb, 65/08, 69/08 - ZTFI-A,
69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) je Občinski svet na svoji . redni seji dne _______ sprejel
naslednji
SKLEP
V Uradu župana se izven sistemizacije, poleg že določenega uradniškega delovnega mesta
vezanega na osebno zaupanje funkcionarja, Višji svetovalec župana za stike z javnostjo,
sistemizira še eno uradniško delovno mesto vezano na zaupanje župana Svetovalec župana.
Pravice oziroma dolžnosti javnega uslužbenca na tem delovnem mestu se določijo glede na
naziv tretjega kariernega razreda devete stopnje svetovalec III. Delovno razmerje na delovnem
mestu svetovalec župana, se sklene najdlje za čas opravljanja funkcije župana.
Skupno število delovnih sistemiziranih mest na podlagi 72. člena ZJU (vezanih na zaupanje
župana) na dan 1.1.2017, sta 2 delovni mesti za sklenjeni za določen čas, najdlje za čas
trajanja mandata župana.
Številka:
Datum:

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj:
Zakon o javnih uslužbencih v 72. določa, da število in vrste delovnih mest v kabinetu (uradu)
za določen čas določi v okviru kadrovskega načrta za organe državne uprave vlada, za druge
državne organe sam državni organ, za organe lokalnih skupnosti pa predstavniški organ
(občinski svet).
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Dosedanja sistemizacija delovnih mest Občine Ajdovščina ima sistemizirano eno DM v Uradu
župana, vezano na osebno zaupanje župana, višji svetovalec župana za stike z javnostjo za
določen čas. 72. člena Zakona o javnih uslužbencih določa, da morajo taka delovna mesta
določiti predstavniški organi, za občine je to občinski svet. S 1. 1. 2017 se predvideva v
kadrovskem načrtu še eno novo uradniško delovno mesto vezano na zaupanje župana z
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nazivom »svetovalec župana«. Delovno razmerje na teh delovnih mestih se sklepa za določen
čas, najdlje za čas trajanja mandata funkcionarja – župana. Javni uslužbenci, ki sklenejo
delovno razmerje za določen čas, niso imenovani v naziv, v pogodbi o zaposlitvi se določi,
glede na kateri uradniški naziv se določijo pravice oz. dolžnosti javnega uslužbenca. Javni
uslužbenec na tem delovnem mestu bi opravljal naloge samostojnega oblikovanja manj
zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, zbiranja, urejanja in priprave podatkov za oblikovanje
zahtevnejših gradiv, neposredne pomoči županu pri izvajanju strokovnih nalog in druge naloge
po navodilu župana.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Višina plačnega razreda svetovalca tretjega kariernega razreda devete stopnje, ki ga
predvideva sklep je 30 plačni razred, kar trenutno znaša 1.373,40EUR osnovne bruto plače
mesečno.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.
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PRILOGE
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MNENJE ODBOROV IN KOMISIJE IN PREDLOG ODLOČITVE:
Odbori in komisija so predlog Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 in predlog Proračuna
Občine Ajdovščina za leto 2018 potrdili in predlagajo občinskemu svetu, da ju sprejme.
Odbori in komisija so obravnavali celotno besedilo proračuna za leto 2017 in celotno besedilo
proračuna za leto 2018, pripravljeni za obravnavo in menijo, da sta besedili primerni za
obravnavo, zato Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlagajo, da ju obravnava in sprejme.
Odbor za družbene zadeve
Predsednik
Ivan Vodopivec, l.r.
Odbor za finance in premoženjske zadeve
Predsednica
Polonca Volk, l.r.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Predsednik
Miran Gregorc, l.r.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Predsednik
Valentin Krtelj, l.r.
Komisija za kmetijstvo
Predsednik
Bogdan Slokar, l.r.
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