ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA
LETO 2013

1. VSEBINA
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 zajema:
1.

2.
3.
4.
5.

izkaze zaključnega računa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 in sicer so to bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanco stanja s
prilogama. V posameznih stolpcih vseh izkazov so prikazani podatki o veljavnem proračunu
preteklega leta, realiziranem proračunu preteklega leta in prikazana sta indeks med
realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta in indeks med realiziranim in sprejetim
proračunom preteklega leta;
obrazložitve splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna, ki je pripravljena po
posameznih proračunskih uporabnikih;
obrazložitev načrtov razvojih programov;
obrazložitev podatkov iz bilance stanja;
poročilo o upravljanju sredstev enotnega zakladniškega računa občine.

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999,
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009,
38/2010, 107/2010, 11/2011 in 110/2011) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št.
44/2012) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 37. seji dne _________ sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA ZA LETO 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2013 so realizirani v
naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A.
70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
731

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
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
prejete donacije iz tujine

zaključni
račun 2013

16.312.306,33
12.165.572,23
10.229.313.00
1.490.866,89
445.392,34
2.553.412,50
1.913.362,53
12.049,75
12.025,52
34.490,42
581.494,28
253.265,03
7.872,73
245.392,30
13.906,00
2.010,00
11.896,00

Skupina/podskupina kontov
74
740
741
78
787

TRANSFERNI PRIHODKI
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
prejeta sredstva iz drž.pror. iz sreds.prorač. EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij

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

II.
SKUPAJ ODHODKI
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

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751 prodaja kapitalskih deležev

zaključni
račun 2013
1.301.400,57
723.037,41
578.363,16
24.750,00
24.750,00
16.792.669,49
3.804.607,05
829.902,05
129.183,67
2.459.143,04
40.000,00
346.678,29
7.063.897,34
440.893,99
3.671.862,58
760.399,31
2.190.741,46
5.470.954,72
5.470.954,72
453.210,38
73.620,97
379.589,41
-480.363,16

B.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb

1.564,69
1.564,69

V.

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje

114.006,90
114.006,90
-112.442,21

C.

VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 odplačilo domačega dolga
IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012

0,00
0,00

419.098,56
419.098,56
-1.011.903,93
-112.442,21
3.230.266,42

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in
drugih izdatkov proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013.
4. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2013 in se prenesejo za pokrivanje odhodkov
proračuna za leto 2014 znašajo 1.764.980,66€ in so naslednja:
- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.068.846,37€;
- sredstva najemnin stanovanj v višini 17.055,40€,
- sredstva okoljskih dajatev v višini 564.221,89€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 114.857,00€.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 brez prilog se objavi v Uradnem listu in
v celoti na spletni strani Občine Ajdovščina.

Številka: 4102-2/2014
Datum:

Župan
Marjan Poljšak

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A.

Bilanca prihodkov in odhodkov

konto

I.

SKUPAJ PRIHODKI

sprejeti plan
2013

veljavni plan
2013

realizacija
2013

23.417.072,93

17.803.942,32

16.312.306,33

70

DAVČNI PRIHODKI

12.626.958,08

12.168.054,55

12.165.572,23

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

10.587.675,96

10.229.313,00

10.229.313,00

7000

dohodnina

10.587.675,96

10.229.313,00

10.229.313,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.527.755,83

1.516.765,26

1.490.866,89

7030

davki na nepremičnine

1.284.815,83

1.301.008,26

1.290.387,85

7031

davki na premičnine

1.400,00

1.507,00

1.400,82

7032

davki na dediščine in darila

66.200,00

70.200,00

62.376,85

7033

davki na promet nepremičnin in na fin. premoženje

175.340,00

144.050,00

136.701,37

511.526,29

421.976,29

445.392,34

50.000,00

10.000,00

9.551,50

461.526,29

411.976,29

435.840,84

2.240.840,91

2.776.445,72

2.553.412,50

1.766.595,91

2.113.529,71

1.913.362,53

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044

davki na posebne storitve

7047

drugi davki na uporabo blaga in storitev

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

7111
712

500,00

500,00

63,36

11.126,00

52.755,96

105.915,08

1.754.969,91

2.060.273,75

1.807.384,09

11.382,00

14.300,00

12.049,75

upravne takse

11.382,00

14.300,00

12.049,75

DENARNE KAZNI

11.150,00

17.000,00

12.025,52

7120

denarne kazni

11.150,00

17.000,00

12.025,52

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

35.823,00

32.577,00

34.480,42

7130

prihodki od prodaje blaga in storitev

35.823,00

32.577,00

34.480,42

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

415.890,00

599.039,01

581.494,28

7141

drugi nedavčni prihodki

415.890,00

599.039,01

581.494,28

420.105,00

469.977,00

253.265,03

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

100.000,00

106.000,00

7.872,73

7200

prihodki od prodaje zgradb in prostorov

100.000,00

106.000,00

7.872,73

320.105,00

363.977,00

245.392,30

5.000,00

5.000,00

6.331,30

315.105,00

358.977,00

239.061,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

7220

prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

7221

prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

73

PREJETE DONACIJE

0,00

39.951,43

13.906,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

28.055,43

2.010,00

7300

prejete donacije iz domačih virov za tekočo rabo

0,00

28.055,43

2.010,00

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

11.896,00

11.896,00

7310

prejete donacije iz tujine za tekočo rabo

0,00

11.896,00

11.896,00

konto

sprejeti plan
2013
6.407.754,79

veljavni plan
2013
1.904.976,62

realizacija
2013
1.301.400,57

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

4.050.461,41

1.495.744,96

723.037,41

7400

prejete sredstva iz državnega proračuna

3.896.584,91

1.366.986,70

701.790,93

7401

prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti

93.876,50

128.758,26

21.246,48

7403

60.000,00

0,00

0,00

741

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

2.357.293,38

409.231,66

578.363,16

7412

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

2.257.883,00

235.004,28

404.135,78

7413

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

99.410,38

174.227,38

174.227,38

1.721.414,15

444.537,00

24.750,00

1.721.414,15

419.787,00

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

782

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČ. EU ZA STRUKTUR. POLITIKO

7820

prejeta sredstva iz prorač. EU iz Evrop.kmet.jamst. in usmer. sklada

7821

prejeta sredstva iz prorač. EU iz Evrop. Sklada za reg.razvoj

200.000,00

208.987,00

0,00

1.521.414,15

210.800,00

0,00

787

PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INŠTITUCIJ

0,00

24.750,00

24.750,00

7870

prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij

0,00

24.750,00

24.750,00

23.691.625,05

21.963.270,19

16.792.669,49

3.629.149,85

4.466.594,66

3.804.607,05

II.

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH

746.906,52

866.681,27

829.602,05

4000

plače in dodatki

665.561,76

782.751,48

751.393,07

4001

regres za letni dopust

22.663,00

14.405,38

14.405,02

4002

povračila in nadomestila

55.603,76

54.155,94

49.241,25

4004

sredstva za nadurno delo

2.500,00

4.330,00

4.122,75

4009

drugi izdatki zaposlenim

578,00

11.038,47

10.439,96

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST

113.761,62

130.820,03

129.183,67

4010

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarov.

61.630,82

67.883,05

66.904,90

4011

prispevki za zdravstveno zavarovanje

49.372,65

54.229,31

53.586,22

4012

prispevki za zaposlovanje

417,86

458,94

453,54

4013

prispevki za porodniško varstvo

4015

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

696,36

764,88

755,99

1.643,93

7.483,85

7.483,02

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.434.886,59

2.981.201,32

2.459.143,04

4020

pisarniški in splošni material in storitve

140.921,36

148.895,77

131.671,93

4021

posebni material

228.391,00

286.641,57

206.481,47

4022

energija, voda,komunalne storitve in komunikacije

209.522,17

304.597,12

280.582,53

4023

prevozni stroški in storitve

11.575,14

13.440,03

12.273,51

4024

izdatki za službena potovanja

1.270,00

8.755,14

2.934,84

4025

tekoče vzdrževanje

1.185.596,61

1.450.925,96

1.322.294,47

4026

najemnine in zakupnine

50.000,00

66.250,00

52.561,18

4027

kazni in odškodnine

26.000,00

33.600,00

22.733,18

4029

drugi operativni odhodki

581.610,31

668.095,73

427.609,93

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

140.000,00

40.000,00

40.000,00

4031

plačila obresti od kreditov poslovnim bankam

140.000,00

40.000,00

40.000,00

193.595,12

447.892,04

346.678,29

37.000,00

304,52

0,00

5.000,00

378.440,00

282.555,14

151.595,12

69.147,52

64.123,15

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

4090

splošna proračunska rezerva

4091

proračunska rezerva

4092

druge rezerve

konto
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

4112

transferi za zagotavljanje socialne varnosti

4119

drugi transferi posameznikom

sprejeti plan
2013
6.844.317,91

veljavni plan
2013
7.577.218,88

realizacija
2013
7.063.897,34

78.680,00

480.355,97

440.893,99

6.780,00

188.418,58

184.168,71

71.900,00

291.937,39

256.725,28

3.862.513,28

3.999.583,65

3.671.862,58

0,00

100.000,00

100.000,00

22.000,00

22.000,00

16.751,11

3.840.513,28

3.877.583,65

3.555.111,47

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM

674.638,00

790.062,41

760.399,31

4120

tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

674.638,00

790.062,41

760.399,31

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

2.228.486,63

2.307.216,85

2.190.741,46

4130

tekoči trasferi drugim ravnem države

22.796,00

3.996,52

3.970,95

4131

tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

90.360,00

86.370,00

85.872,61

4132

tekoči trasferi v druge javne sklade in agencije

8.885,20

10.385,20

6.317,78

4133

tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb

2.106.445,43

2.206.465,13

2.094.580,12

12.758.721,13

9.295.386,14

5.470.954,72

12.758.721,13

9.295.386,14

5.470.954,72

0,00

428.520,00

183.020,00

1.059.852,00

255.566,26

104.273,65

0,00

2.400,00

1.850,19

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200

nakup zgradb in prostorov

4202

nakup opreme

4203

nakup drugih osnovnih sredstev

4204

novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije

10.031.365,27

5.828.630,32

3.423.850,63

4205

investicijsko vzdrževanje in obnove

985.205,06

1.430.077,21

956.785,07

4206

nakup zemljišč in naravnih bogastev

217.690,00

581.506,00

507.013,38

4207

nakup nematerialnega premoženja

10.000,00

5.168,70

5.168,70

4208

študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

454.608,80

763.517,65

288.993,10

43
431

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

459.436,16
113.248,00

624.070,51
98.791,27

453.210,38
73.620,97

4310

Inv. transf. neprof. organ. in ustanovam

91.248,00

64.356,00

52.298,00

4314

investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

22.000,00

34.435,27

21.322,97

346.188,16

525.279,24

379.589,41

70.064,16

217.297,94

71.681,23

276.124,00

307.981,30

307.908,18

-274.552,12

-4.159.327,87

-480.363,16

432

investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4320

investicijski transferi občinam

4323

investicijski transferi javnim zavodom

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.
DELEŽEV

0,00

11.775,15

1.564,69

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

11.775,15

1.564,69

7513

sredstva pridob. s prodajo drugih kap. deležev

0,00

11.775,15

1.564,69

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

114.006,90

114.006,90

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

114.006,90

114.006,90

4410

povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih

0,00

114.006,90

114.006,90

44

C.

RAČUN FINANCIRANJA

konto

sprejeti plan
2013

veljavni plan
2013

realizacija
2013

50

ZADOLŽEVANJE

808.014,12

438.489,27

0,00

500

ZADOLŽEVANJE

808.014,12

438.489,27

0,00

5001

najeti krediti pri poslovnih bankah

808.014,12

438.489,27

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

533.462,00

419.100,00

419.098,56

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

533.462,00

419.100,00

419.098,56

5501

odplačila dolga poslovnim bankam

533.462,00

419.100,00

419.098,56

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH

0,00

-4.242.170,35

-1.011.903,93

X.

PRENOS SRED. NA RAČUNIH IZ PRETEKLIH LET

0,00

4.242.170,35

4.242.170,35

XI.

SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV

0,00

0,00

3.230.266,42

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

III. NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1.
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in
spremembe makroekonomskih gibanj med letom
Proračun za leto 2013 je bil sprejet 9.2.2012 in je bil sestavljen na podlagi globalnih
makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije in na tej podlagi ocenjenih prihodkov občine v letu
2013. Poraba tako ocenjenih prihodkov je bila opredeljena v finančnih načrtih neposrednih
uporabnikov proračuna (občinske uprave, župana, občinskega sveta, nadzornega odbora,
turistično informacijskega centra in krajevnih skupnosti) in zanje predstavlja zgornjo mejo pravic
porabe, torej zgornjo mejo pravice prevzemanja in plačevanja obveznosti v breme sredstev. Kot
osnova za planiranje javnofinančnih prejemkov in izdatkov je bila upoštevana napoved
gospodarskih gibanj za leto 2013. Podlaga za pripravo sprememb in rebalansov so bila vsakokrat
veljavna izhodišča za pripravo proračuna posredovana s strani Ministrstva za finance.
3.1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma
primanjkljajem in zadolževanjem
V nadaljevanju so po posameznih izkazih proračuna opisani prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugi izdatki po skupinah kontov. Opisana so odstopanja med sprejetim oziroma veljavnim in
realiziranim proračunom.
Veljavni proračun zajema vse razlike med sprejetim proračunom in sprejetimi rebalansi proračuna
ter opravljenimi prerazporeditvami.
Sprejeta sta bila dva rebalansa proračuna za leto 2013. Prvi rebalans proračuna je Občinski svet
sprejel na 24. seji dne 31.1.2013, rebalans je bil objavljen v Uradnem listu številka 12/2013 dne
7.2.2013. Drugi rebalans proračuna je bil sprejet na 30. seji občinskega sveta dne 8.7.2013 in bil
objavljen v Uradnem listu številka 60/2013 dne 19.7.2013.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali
rebalans proračuna. Prerazporejanje proračunskih sredstev je natančneje urejeno v 5. členu
odloka o proračunu, kot je navedeno v nadaljevanju.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave
župan, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti
predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.
Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na
tekoče odhodke ni dovoljeno.
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki
Davčni prihodki (70)
1. davki na dohodek in dobiček (700)
- dohodnina (7000): za leto 2013 je bil planiran znesek iz izračunov Ministrstva za finance, ki
upoštevajo primerno porabo in realizacija je v skladu s planom, dohodnina se je
nakazovala tedensko;
2. davki na premoženje (703)
- davki na nepremičnine: (7030)
a. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe in fizične osebe: Postavka
zajema prihodek sredstev iz nadomestila na podlagi ažuriranih podatkov za leto 2013 ter
vključuje vsa nezazidana in zazidana stavbna zemljišča, za katere so zavezane pravne in
fizične osebe.
- davki na premičnine (7031): realizacija davka na posest plovnih objektov je v okviru plana
- davki na dediščine in darila (7032) realizirani znesek je nekoliko pod planiranim, realizacija
je 88,83%

-

davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (7033) so realizirani nekoliko pod
planiranimi zneski;
3. domači davki na blago in storitve (704)
- davki na posebne storitve (7044): realizacija je v planiranih zneskih
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (7047):
a. 75003 - okoljska dajatev za obremenjevanje voda. Sredstva okoljske dajatve za leto 2013
so bila realizirana v višji višini od planirane. Zaradi manjše porabe vode bo izveden poračun
v marcu 2014 in bodo planirani prihodki za leto 2014 manjši za cca 20.000 EUR.
b. 75003 - okoljska dajatev za obremenjevanje okolja. Sredstva okoljske dajatve za leto 2013
so bila realizirana v manjši vrednosti od planirane. Višina prihodkov je odvisna od realizacije
okoljske dajatve na območju celotne Slovenije.
c. 11012 - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: Prihodki so bili realizirani v planirani višini.
d. turistična taksa: realizirani znesek je višji od planiranega, ker smo v letu 2013 ažurirali
evidence in vzpostavili nadzor nad oddajanjem poročil o nočitvah turistov, kar neposredno
e. vpliva na višino pobrane takse;
f. ostali davki: znesek za leto 2013 je realiziran v skladu s planom
Nedavčni prihodki (71)
1. udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710)
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividendah javnih podjetij (7100): realiziran znesek je
znesek dividend od Mlinotesta d.d.
- prihodki od obresti (7102): prihodki so realizirani v višji višini od načrtovane, kar je
posledica nižjega izvrševanja proračuna in nekaj nad 3 milijone prenosa neporabljenih
sredstev v leto 2014;
- prihodki od premoženja (7103):
a. 75001 – najemnine javne infrastrukture. Najemnina javne infrastrukture je bila realizirana v
manjši višini, kot je bilo planirano, zaradi neplačil večjih podjetij v Ajdovščini. Komunalno
stanovanjska družba redno vlaga izvršbe neplačnikom.
b. 04016: Prihodki od najemnin za poslovne prostore so bili realizirani v višjem znesku kot je
bilo planirano zaradi izterjave enega izmed velikih dolžnikov.
c. 1013 - 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. Prihodki so bili realizirani skladno s planom.
d. 13009 - vzdrževanje lokalnih cest: Na podlagi 10. a člena Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov RS so bili realizirani prihodki iz naslova sorazmernega deleža od
skupne vrednosti realizacije posekanega in prodanega lesa v planirani višini. Prihodki so
se namensko porabili za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena – na postavki
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.
e. 14004 – podpore enotam malega gospodarstva – prihodki od najemnin za poslovne
prostore so bili realizirani v skladu s pogodbo, v simboličnem obsegu.
f. 16015 - Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višjem znesku, kot je bilo
planirano zaradi realizirane izterjave dolžnikov po izvršbah. Prihodki so bili namensko
porabljeni za obnove občinskih stanovanj.
g. 75002 prihodki: prihodki od drugih najemnin, prihodki od podeljenih koncesij za vodno
pravico, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in drugi prihodki od premoženja so
realizirani v planiranih okvirih
2. takse in pristojbine (711)
- upravne takse: prihodki iz upravnih taks so planirani 84,3%.
3. globe in druge denarne kazni (712)
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo: realizacija je 80%;
4. prihodki od prodaje blaga in storitev (713)
- prihodki od prodaje blaga in storitev (7130): realizacija teh prihodkov je v okviru plana
5. drugi nedavčni prihodki (714)
- drugi nedavčni prihodki (7141):
a. komunalni prispevki: Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni od investicij fizičnih in
pravnih oseb v gradnjo objektov in so bili v letu 2013 višji od planiranih.

b. 01010 - plače in drugi izdatki zaposlenih: prikazan je znesek obračunanega neplačanega
prispevka za delavce starejše od 60 let;
c. 06007 – plače in drugi izdatki zaposlenih: prikazan je znesek obračunanega neplačanega
prispevka za delavce starejše od 60 let;
d. 06012 – tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov: prihodki so bili realizirani v manjši višini
od planirane, ker se bo večina zahtevkov na zavarovalnico realizirala v letu 2014.
e. 14205 – naložba v KSD d.o.o. Ajdovščina: knjiženi so prihodki iz naslova urejanja
lastništva upravne stavbe javnega podjetja;
f. 06039 – ajdovske novice: prihodki iz naslova reklam
g. 18042 – nogometni stadion: realizirani so bili prihodki od unovčene bančne garancije
zaradi nekvalitetne izvedbe del na objektu. Prihodki bodo namensko porabljeni za sanacije
poškodb na betonskih nosilcih vzhodne tribune in sanacijo asfalta pred vhodom na
pokopališče.
h. 19052 – OŠ Šturje: prihodki so bili realizirani od unovčene bančne garancije zaradi
ugotovljenih nepravilnosti pri kontrolnem pregledu nameščene opreme v telovadnici.
Sredstva so se namensko porabila za nabavo pomičnih košev v telovadnici Šturje.
i. 20007 – financiranje družinskih pomočnikov: sredstva za družinskega pomočnika: Na
podlagi Zakona o socialnem varstvu morajo upravičenci do družinskega pomočnika in
morebitni njihovi zavezanci sofinancirati to storitev na osnovi njihovih dohodkov, podobno
kot storitev institucionalnega varstva. Invalidne osebe, ki imajo pravico do družinskega
pomočnika, odstopijo občini tudi dodatek za tujo nego in pomoč, ki ga izplačuje ZPIZ. Iz
tega naslova je občina v letu 2013 prejela prihodek v višini 11.225,01 €.
j. drugi izredni nedavčni prihodki: v okviru tega konta se je v skladu z navodili MF opravila
tudi dodatna uskladitev konta 7060;
k. ostali prihodki: realizirani znesek je v okviru plana
Kapitalski prihodki (72)
1. prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)
- prihodki od prodaje zgradb in prostorov (7200): Realizacija prihodkov od prodaje zgradb in
prostorov je bila izvedena zgolj v manjši meri - v obsegu obročnih odplačil stanovanj, ki so
se prodala v preteklih letih, medtem ko načrtovana prodaja zasedenega stanovanja v
obsegu 50.000€ ni bila realizirana (za to je sicer bil interes ene izmed najemnic, vendar do
posla ni prišlo).Nadalje ni bil realizirana načrtovana prodaja solastniških deležev na
objektu in pripadajočem zemljišču na naslovu Prešernova 10 (Bizjakova hiša).
Nepremičnine so bile umeščene na trg v prodajo, vendar v letu 2013 do sklenitve posla in
realizacije ni prišlo.
2. prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (722)
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (7220): Planirani prihodki od prodaje
gozdov so bili v celoti realizirani, in sicer izvedla se je predvidena prodaja gozda v k.o.
Skrilje. Izvedla se je prodaja kmetijskih zemljišč v k.o. Šmarje, k.o. Planina in menjava v
k.o. Kovk.
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (7221): Realizacija iz prodaje zemljišč je bila za cca
40% manjša od sprejetega oz. veljavnega plana, izvedena je bila na račun medsebojne
prodaje zemljišč s Fructalom in z Mlinotestom (zemljišča znotraj kompleksa bivše Lipe) ter
prodaje manjših zemljišč. Niso pa bili realizirani posli večjega obsega (npr. prodaja večjih
zemljišč v OC Tale, OC Mirce in Gojače), za katera ni bil izražen poseben interes.
Prejete donacije (73)
1. prejete donacije iz domačih virov (730):
- prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (7300):
a. 13099 - energetsko učinkovita prenova JR v Občini Ajdovščina – II. Faza Dokončana je
bila tudi 2. faza energetske prenove javne razsvetljave, v okviru katere je bilo zamenjanih
376 svetilk, predvsem na podeželju. Občina Ajdovščina je za projekt pridobila sredstva
sofinanciranja s strani družbe Petrol d.d. Ljubljana, vendar do nakazila sredstev v lanskem
letu ni prišlo. Zahtevek je bil s strani Občine Ajdovščina oddan v mesecu septembru 2013.

2. prejete donacije iz tujine (731):
- prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij (7301): KS Črniče je od
Občine Karlovac za postavitev spominskega obeležje 96. karlovškemu pešpolku (
postavljeno na vojaškem pokopališču v Črničah) prejela 2.000,00 EUR.
Transferni prihodki (74)
1. transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)
- prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400):
a. 06040 - upravičeni stroški javno delo upravičeni stroški javno delo, ZRSZ za udeležence
javnih dela zagotavlja refundacijo stroškov povezanih z javnimi deli: stroški plač 75 %,
stroški prehrane, prevoza.
b. 07009 – Nabava gasilskih vozil in opreme: Namenski prihodek za nabavo vozil in opreme
je požarna taksa, ki je bila v letu 2013 nižja od planirane.
c. 07019 – Holistic: Projekt Holistic je bil odobren konec leta 2013, zato ni prišlo do realizacije
sredstev v preteklem letu.
d. 07020 – Risk: Za projekt Risk (Risk Management vis an Innovative System based on
Knowledge) so bila pridobljena vsa planirana sredstva.
e. 11011 – Solum: Oddali smo dva zahtevka za izplačilo sredstev, oba zahtevka nam je
MGRT potrdilo. Plan prejetih sredstev je bil 12.628,69, prejeli smo 1.648,28 EUR. Ostanek
sredstev bo nakazan v letu 2014.
f. 11012 – vzdrževanje gozdnih cest in infrastrukture: sredstva s strani Ministrstva za
kmetijstvo so bila realizirana v skladu s planom.
g. 11019 – V letu 2013 smo oddali en zahtevek za izplačilo sredstev, katerega nam je MGRT
potrdilo. Sredstva bodo nakazana v letu 2014.
h. 13098 – energetsko učinkovita prenova JR v Občini Ajdovščina: prihodki s strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor so bili realizirani skladno s planom za energetsko
prenovo 1. faze javne razsvetljave.
i. 13109 - investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Ajdovščina v letu 2013 – realizirani
so prihodki MGRT iz naslova 21. člena ZFO v planirani višini. Prihodki so se namensko
porabili za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Štrancarjih, Vrtovinu in Vodicah.
j. 14016 – Poslovna cona Gojače 1. faza: Prihodki od komunalnih prispevkov so odvisni od
investicij fizičnih in pravnih oseb v gradnjo poslovnih objektov in so bili v letu 2013 nižji od
planiranih.
k. 14020 – Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 1. faza: Prihodki od komunalnih
prispevkov so odvisni od investicij fizičnih in pravnih oseb v gradnjo poslovnih objektov in
so bili v letu 2013 nižji od planiranih.
l. 15003 - varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Žapuže. S strani MGRT smo prejeli
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje investicije kanalizacija
Žapuže v planirani višini.
m. 15023 – varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje II. faza: S strani MGRT
smo prejeli sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje investicije
kanalizacija Budanje 2. faza v planirani višini.
n. 16033 – Realizirana so bila sredstva za zadržani del sredstev v višini 5% od investicije iz
proračuna Republike Slovenije za dokončanje projekta izgradnje vodarne na izviru Hublja
ter obnove vodovodnih sistemov na trasi Lokavec-Zalošče in Izvir Hublja-Vilharjeva ulica.
o. 16050 – postavitev otroških igral na podeželju: razpisa Evropskega sklada za razvoj
podeželja v letu 2014 ni bilo, zato prihodkov nismo realizirali.
p. 18077 - Objekt ob Taborniškem domu na Kovku: Prihodki za sofinanciranje niso bili
realizirani, ker smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobili
odločbo o dodelitvi sredstev šele v mesecu avgustu 2013. Prihodki bodo realizirani v letu
2014.
q. 19037 - Osnovna šola Danila Lokarja. S strani Ministrstva za šolstvo nismo prejeli
podpisane sofinancerske pogodbe, zato prihodki niso bili realizirani.
r. 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. V letu 2013 je iz naslova vračila sredstev
MDDSZ občina prejela sredstva v višini 33.491,08 € prihodkov.
s. 20015 – pomoč pri uporabi stanovanja: 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 v preteklem letu. V letu
2013 je občina iz tega naslova prejela prihodek v višini 1.191,40 €.
t. 20016 – center za tretje življenjsko obdobje: Realizirani so bili prihodki MGRT iz naslova
21. člena za sofinanciranje investicij v planirani višini.
u. 23001 proračunska rezerva: Planirana sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje
niso bila realizirana v obsegu kot smo planirali, ker so bila v okviru rebalansa državnega
proračuna zaradi varčevalnih ukrepov vlade prerazporejena na druge postavke. O tem
smo bili obveščeni šele v času zaključevanja del izgradnje kablovoda Skuk.
- prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti (7401): Občina Ajdovščina ima z Občino
Vipavo sklenjeno pogodbo o financiranju stroškov šolanja učencev iz druge občine. Učenci
iz Sanabora, ki glede na bivališče spada v občino Vipavo, se šolajo na Osnovni šoli Col.
Občina Vipava krije stroške šolanja teh učencev (10), glede na dogovorjene kriterije.
Stroški varstva vozačev so se na OŠ Col znižali, zato se je posledično tudi znižala
obveznost Občine Vipava do kritja navedenih stroškov.
a. 11011 – Solum: V letu 2013 smo oddali dva zahtevka za izplačilo sredstev, oba zahtevka
sta bila potrjena. Evropska sredstva bodo najprej nakazana vodilnemu partnerju Mestni
občini Nova Gorica, nakar vodilni partner sredstva nakaže nam. Sredstva bodo nakazana v
letu 2014.
b. ostali prihodki:
- prejeta sredstva iz javnih skladov (7403):
a. 18026 - Dvorana 1. slovenske vlade – investicije: Za sofinanciranje nabave opreme za
Dvorano prve slovenske vlade smo nameravali kandidirati na razpisu JSKD, ki pa v letu
2013 ni bil objavljen.
b. 18082 – športna dvorana in zaklonišče: z izgradnjo zaklonišča za potrebe nove osnovne
šole Danila Lokarja nismo pričeli, ker smo s strani ministra za obrambo prejeli zagotovila,
da se bo Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč v letu 2014 spremenila, tako da
gradnja zaklonišč za javne objekte v mestu Ajdovščina ne bo več obvezna. Zaradi
navedenega niso bili realizirani planirani prihodki Fundacije za šport.
2. prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741)
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko
(7412):
a. 15003 – varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Žapuže. S strani MGRT smo prejeli
sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje investicije kanalizacija
Žapuže v planirani višini.
b. 18003 - ureditev stolpa 8 in grajskega vrta: z rebalansom proračuna je bila investicija
ureditve stolpa 8 in grajskega vrta prenesena v prihodnja leta, zato realizacije prihodkov ni
bilo.
c. 19048 – otroški vrtec Ribnik – objekt 2: S strani MGRT smo prejeli sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje investicije Otroški vrtec Ribnik – objekt 2 v
planirani višini.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko
(7413):
a. 13098 - energetsko učinkovita prenova JR v Občini Ajdovščina: prihodki s strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor iz sredstev Evropskega kohezijskega sklada so bili
realizirani skladno s planom za energetsko prenovo 1. faze javne razsvetljave.
b. 16033 – varovanje vodnega vira Hubelj: Realizirana so bila sredstva za zadržani del
sredstev v višini 5% od investicije iz Evropskega kohezijskega sklada za dokončanje

projekta izgradnje vodarne na izviru Hublja ter obnove vodovodnih sistemov na trasi
Lokavec-Zalošče in Izvir Hublja-Vilharjeva ulica.
Prejeta sredstva iz EU (78)
Prihodki planirani na kontih te skupine v okviru proračunskih postavk 04030 – Učni center Brje,
07015 – Gasilsko reševalni center na letališču, 07019 – Holistic, 11019 – Enyoj tour in 14030 –
ureditev informacijskih točk – info niso bili planirani. Ob tem uporaba navedene konta za občine ni
predvidena, kar smo uskladili pri proračunu za leto 2014.
V nadaljevanju so prikazani prihodki po proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in
kontih in sicer so prikazani zneski iz sprejetega in veljavnega proračun ter realizacija za obdobje
januar – december 2013. Tako izkazovanje planiranih in realiziranih prihodkov je namenjeno
spremljanju namenske porabe le – teh.

Razkritje oziroma obrazložitev preknjižbe drugih prihodkov
Po stanju na dan 31.12.2013 je Občina Ajdovščina na določenih podkontih izkazovala negativno
stanje in sicer:
- na podkontu 7060 99 znesek 133,81 eur,
- na podkontu 7030 00 znesek 107,54 eur,
- na podkontu 7103 10 znesek 0,13 eur.
V skladu z obvestilom Ministrstva za finance je bila na podlagi navodila iz točke 1. opravljana
preknjižba teh negativnih stanj v breme podkonta 7141 99 – drugi izredni nedavčni prihodki.
II. Odhodki
Obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna, zato na tem mestu
obrazložitve posameznih odhodkov, ki združujejo odhodke vseh proračunskih uporabnikov ne
podajamo.
B. Račun finančnih terjatev in naložb
Račun finančnih terjatev in naložb ima samo proračunski uporabnik občinska uprava, ostali
proračunski uporabniki, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center,
ajdovske novice in krajevne skupnosti tega računa nimajo, zato pri teh proračunskih uporabnik
tega posebej ne navajamo..
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Planirani so bili prihodki od prodaje kapitalskih deležev v družbah po sklepu občinskega sveta.
Realizirana je bila prodaja KD Group d.d. Ljubljana, Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana, Modra
linija holding in NFD holding d.d..
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
14205 - naložba v KSD d.o.o. Ajdovščina: Planirana in realizirana so sredstva v višini v višini
114.006,90€, ki predstavljajo denarni vložek v zvezi z urejanjem lastništva poslovne stavbe
javnega podjetja.
C. Račun financiranja
Račun financiranja ima samo proračunski uporabnik občinska uprava, ostali proračunski
uporabniki, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center, ajdovske novice
in krajevne skupnosti tega računa nimajo, zato pri teh proračunskih uporabnik tega posebej ne
navajamo..
VII. Zadolževanje
V letu 2013 se Občina Ajdovščina ni dodatno zadolžila.
VIII. Odplačila dolga
V računu financiranja za leto 2013 so bili planirani in realizirani odhodki za odplačilo za odplačilo
glavnice za najeta kredita v letu 2010 in 2011 v skupni višini 419.098,56€.
IX. Povečanje sredstev na računih
Skupen presežek vseh računov Občine Ajdovščina za leto 2013 znaša 3.230.266,42€. Prenos je
delno namenski, delno pa služi pokrivanju odhodkov v integralnem proračunu in sicer so zneski
namenskih sredstev v skupni višini 1.764.980,66€ naslednji:
- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.068.846,37€;
- sredstva najemnin stanovanj v višini 17.055,40€,
- sredstva okoljskih dajatev v višini 564.221,89€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 114.857,00€.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu
z 41. členom ZJF
V letu 2013niso bile nobene proračunske postavke, ki bi bile posledica vključevanja novih
obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov.
3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete
zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb
neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
V letu 2013ni prišlo do nobene spremembe neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali
ukinitev obstoječih) ali spremembe pristojnosti neposrednih uporabnikov.
3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
V letu 2013 je bila proračunska rezerva oblikovana v višini 282.555,14 eur.
Načeloma je način porabe sredstev proračunske rezerve za leto 2013 urejen v 8. členu Odloka o
proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 13/2012 in 55/2012). V letu 2013 je
občinski svet sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013 s katerim je
opredeljena višina sredstev in namen porabe.
Prejemniki sredstev proračunske rezerve z navedbo namena in višine izplačane proračunske
rezerve so razvidni iz spodnje tabele:
prejemnik sredstev in namen
Obračun plača in nadomestila plače december 2012
ksd d.o.o.- interv.dela vrtovin
krg eks.gregorc-sanacija po poplavi za zidom lokav
lampe s.p.-Sanacija plazu Podkraj 1 - drugi del
Lampe s.p.; plaz Podkraj 1 ZS; T-289
stopar pgm d.o.o. - 1.zč- za kamnito zložbo na cesti pred Vrtov
stopar pgm d.o.o. - 1.zč-sanacija brežin, ceste na odseku Velik
benčina stanislav s.p.-odstranitev skale ob neurju
pigal d.o.o. - gostinske storitve za cz
pigal d.o.o. - gostinske storitve za cz
pigal d.o.o. - gostinske storitve za cz
pigal d.o.o. - gost.storitve za cz požar
pgd šmarje-nepredv.str.intervencije
pgd šmarje-nepredv.str.intervencije
pgd selo-nepredv.str.intervencij
stopar pgm d.o.o. - končna-sanacija brežin in ceste na odseku
V
stopar pgm d.o.o. - končna- kamnita zložba na cesti pred
Vrtovč
mlinotest d.d. - blago intervencija
grc-intervencija-požar nad budanjami
stopar pgm d.o.o. - 1.zč-kamnita zložba sanacijo plazu na ces
stopar pgm d.o.o. - končna-kamnita zložba sanacija plazu na
ce
stopar pgm d.o.o. - 1.zč-obnova gozdne poti v Grivčah
stopar pgm d.o.o. - kablovod skuk skl1, skl.2
stopar pgm d.o.o. - končna-obnova gozdne poti v Grivčah
stopar pgm d.o.o. - 2.zč-kablovod Skuk za Sklop 1: kablovod in
kobal s.p. - sanacija poškodovanega asfalta na cesti sk
stopar pgm d.o.o. - 3.zč-kablovod Skuk za Sklop 1: kablovod in
skupaj

znesek
312,09
12.045,43
216,00
1.228,54
3.183,60
7.778,95
20.867,88
475,80
51,40
42,90
60,00
354,20
125,18
64,89
281,84
17.408,73
12.439,93
285,68
1.194,47
23.271,59
1.329,31
15.376,53
63.291,50
3.563,74
38.168,85
18.694,77
40.504,86
282.618,66

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 37.000,00 eur. Izplačila so bila
izvršena na podlagi sklepov župana.
Prejemniki sredstev splošne proračunske rezervacije z navedbo namena in višine izplačane
proračunske rezerve so razvidni iz spodnje tabele:
prejemnik
Primorski akademski zbor V. Vodopivec
Društvo likovnih umetnikov
Glasbeno društvo Nova
Društvo ajdovskih rokometašic
Društvo za vzpodbujanje kreativnosti
Društvo Heraldica
Društvo Ortaona
Fotodruštvo Veno Pilon
Škofijska gimnazija Vipava
Radioklub Ajdovščina
Kolesarski klub Castra
Združenje borcev nob
Namiznoteniški klub Burja
Društvo Most
Mladinsko informacijski center
TŠC Nova Gorica
Astronomsko društvo Nanos
Atletski klub Gorica
SŠ Veno Pilon Ajdovščina
Mladinski svet Ajdovščina
Pelan Jožka
Medgeneracijsko društvo 4. letni časi
Nogometna šola Ajdovščina
Lovsko društvo Zlatorog
Komorno društvo Ipavska
Društvo Ortaona
Radioklub Ajdovščina
Društvo upokojencev Ajdovščina
Koron Borut
Fabo s.p.
Športno kulturno društvo Tabor

namen
znesek
finančna pomoč ob 60. obletnici delovanja
finančna pomoč za ureditev galerije
finančna pomoč pri izvedbi koncerta
finančna pomoč organizacija turnirja veterank
finančna pomoč organizacija srečanja maketarjev
finančna pomoč organizacija proslave
finančna pomoč nakup oblek
finančna pomoč izvedba mednarodnega natečaja
finančna pomoč stroški maturantskega plesa
finančna pomoč delovanje društva
finančna pomoč organizacija kolesarske dirke
finančna pomoč postavitev spominske plošče
Otlica
finančna pomoč organizacija prireditve
finančna pomoč Žar - priprava lutkovnega
projekta
finančna pomoč izvedbe programa Pota
finančna pomoč izvedbe 8. evropskega
tekmovanja Europea
finančna pomoč za projekt opazovalnica
finančna pomoč ob praznovanju 50. letnice
delovanja
finančna pomoč stroški maturantskega plesa
finančna pomoč organizacija prireditve ob 10.
letnici delovanja
vračilo globe za prometni prekršek
finančna pomoč organizacija gostovanja
finančna pomoč organizacija nogometnega
turnirja
finančna pomoč delovanje društva
finančna pomoč organizacija gostovanja zbora
finančna pomoč organizacija gostovanja društva
finančna pomoč za udeležbo na mednarodnem
tekmovanju
finančna pomoč za stroške prevoza na srečanje
plačilo 10 kg češenj za ples četvorka maturantov
plačilo računa za ozvočenja za ples četvorka
maturantov
finančna pomoč za turnir trojk
finančna pomoč za udeležbo na evropskem
prvenstvu za U.N.

Plesni center adc
Združenje borcev za ohranjanje vrednot
nob
finančna pomoč za slovesnost ob grobnici
Društvo invalidov
finančna pomoč za stroške prevoza na srečanje
finančna pomoč organizacija 9. spominskega
pohoda na Triglav
Območno združenje veteranov
Karitas vipavske dekanije
finančna pomoč Umetniki za Karitas
finančna pomoč organizacija projekta Vogršček
Triatlon klub
kros
Župnijski urad Šmarje
finančna pomoč organizacija oratorija

300,00
1.500,00
675,00
200,00
150,00
50,00
1.000,00
1.200,00
200,00
700,00
2.000,00
1.350,00
500,00
350,00
100,00
400,00
2.000,00
200,00
2.921,00
1.500,00
40,00
300,00
400,00
150,00
300,00
500,00
480,00
289,92
54,25
90,00
200,00
150,00
2.500,00
193,16
1.500,00
600,00
400,00
200,00

prejemnik
Društvo Studenec
Petrič Planina
Ostržek d.o.o.
Ferjančič Planina
Modelarsko društvo Ventus
Mladinska knjiga
Dvorec Zemono
Moški pevski zbor Janez Svetokriški
KUD Duri
avp s avdio
Kulturno društvo Svoboda
Planinsko društvo Ajdovščina
Društvo Most
Društvo prijateljstva Slovenije
Območno združenje veteranov
Radio klub Ajdovščina
Zavod za šport
PGD Selo
Športno kinolološko društvo Ajdovščina
Valič s.p.
Benčina s.p.
skupaj

namen
znesek
finančna pomoč za stroške prevoza na srečanje
vasi
plačilo računa nakup protokolarnih buteljk za
Umetniki za Karitas
plačilo računa za sušenje prostorov po izlivu
vode prostori občine
plačilo računa nakup merlota za Umetniki za
Karitas
finančna pomoč organizacija evropskega
prvenstva
plačilo računa za 20 knjig "Tako sem živel"
plačilo rač.za za pogostitev ob predstavitvi knjige
o Borisu Pahorju
finančna pomoč organizacija koncerta na
Hrvaškem
finančna pomoč za izvedbo turneje po Franciji
plačilo računa za snemanje prireditve Vstajenje
Primorska
plačilo rač. za nastop godbe na pihala na
prireditvi Vstajenje Primorske
finančna pomoč za izvedbo alpinistične odprave
v Patagoniji
finančna pomoč za stroške prevoza gostovanja
dramske skupine
finančna pomoč organizacija pohoda
finančna pomoč organizacija proslave ob izgonu
zadnjega vojaka
finančna pomoč za kritje stroškov zavarovalne
police
finančna pomoč za izvedbo dobrodelnega zumba
maratona
finančna pomoč za udeležbo na državnem
prvenstvu
finančna pomoč za organizacijo državnega
prvenstva
plačilo računa za prevoz in postavitev obeležja
plačilo računa za postavitev obeležja ruskim
vojakom

360,55
144,00
2.382,66
259,20
200,00
629,44
800,00
300,00
1.000,00
305,00
500,00
300,00
328,50
50,00
250,00
250,00
200,00
250,00
250,00
170,80
672,00
35.245,48

Sredstva proračunske rezervacije so bila prerazporejena kot je razvidno iz spodnjega pregleda:
šifra
PP
06009
06012
07014
14007
18008
18023
18033
18041
18047
18058
20019
skupaj

naziv PP
mat. stroški občinske uprave
tekoče vzdr. upravnih prostorov
gasilska društva
druge promocijske aktivnosti
spominska obeležja
dejav. kulturnih društev in skupin
prog. ostalih neprofit. organizacij
Zavod za šport - dejavnost mladi
dejavnost športnih organizacij
dejav. org. za otroke in mladino
nevlad.org. na področju
soc.varstva

konto
4029.99
4025.00
4120.00
4021.99
4204.01
4120.00
4120.00

naziv konta
drugi operativni odhodki
tekoče vzdrž. poslovnih objektov
tekoči transf. neprofit. org. in ustanovam
drugi posebni material in storitve
novogradnje
tek. transf. neprofit. org. in ustanovam
tek. transf. neprofit. org. in ustanovam
tek. transf. v javne zavode - blago in
4133.02 storitve
4120.00 tek. transf. neprofit. org. in ustanovam
4120.00 tek. transf. neprofit. org. in ustanovam

znesek
-40,00
-2.382,66
-250,00
-760,55
-842,80
-11.431,06
-6.650,00

4120.00 tek. transf. neprofit. org. in ustanovam

-193,16
-35.245,48

-2.921,00
-5.630,00
-4.144,25

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
V obrazložitvi posebnega dela proračuna je podano poročilo o realizaciji finančnih načrtov vseh
proračunskih uporabnikov občinskega proračuna. Obrazložena so odstopanja med sprejetim
oziroma veljavnim proračunom in realizacijo posameznih vrst izdatkov.
Obrazložitev prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta, obrazložitev plačil neporavnanih
obveznosti iz preteklih let, obrazložitev vključitve novih obveznosti in obrazložitev višine izdanih in
unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev je podana samo za
proračunskega uporabnika občinska uprava, ker teh poslovnih dogodkov pri ostalih proračunskih
uporabnikih ni oziroma so zanemarljivih zneskov.
3.2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta občinske uprave
3.2.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
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 niso bila realizirana, saj niso nastali stroški v zvezi z nobenimi volitvami.
III. PREGLED PREDPISOV
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- 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
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
002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.
Zajema stroški 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
Realizirana so sredstva za plačilo proviziji Upravi za javna plačila.
02005 plačila za pobiranje okoljskih dajatev
Za vodenje sredstev okoljskih dajatev, sestavo poročil in zaračunavanje okoljskih dajatev smo
KSD nakazali sredstva provizije v višini 0,5% od zaračunane okoljske dajatve.
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 upravljanja 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 ali drugo uradno glasilo), izdelavo občinske zastave
in grba, izdelavo celostne podobe občine, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.
Proračunske postavke
04004 objava občinskih predpisov
Sredstva so bila porabljena za objavo občinskih predpisov v Uradnem listu RS in na spletni strani
občine.
Podprogram
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
Izvedba protokolarnih dogodkov zajema sredstva za kritje stroškov praznovanja občinskega in
državnih praznikov ter stroške za izvedbo ostalih prireditev.
Proračunske postavke
04006 praznovanje občinskega praznika
Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo občinskega praznika 5. maja, vključno z
denarnimi nagradami za nagrajence.

04007 praznovanje državnih praznikov
Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo državnih praznikov (Dneva državnosti, Dneva
samostojnosti in enotnosti, Kulturnega praznika) in sofinanciranju proslave priključitve Primorske k
matični domovini.
04008 ostale prireditve
Sredstva so bila porabljena za pripravo in izvedbo vseh ostalih občinskih prireditev in za
sofinanciranje prireditev občinskih zavodov in krajevnih skupnosti.
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
Planirana sredstva so bila realizirana v obsegu cca 70% od sprejetega oz. veljavnega plana, in
sicer na račun plačila sodnih stroškov v dveh izgubljenih pravdah (priposestvovanje nepremičnine
na naslovu Goriška 10 oz. 12 ter tožba zaradi priznanja lastninske pravice v k.o. Stomaž), nadalje
plačilu stroškov neupravičene obogatitve zaradi rabe nepremičnin na naslovu Goriška 10 oz. 12;
stroškov v neuspešnem postopku razlastitve zemljišč v k.o. Šmarje; plačilu predujma za tolmače
v sodnem postopku delitve solastniškega premoženja na območju OC Pod železnico; plačilu
notarskih storitev povezanih z nepremičninskimi posli (overitve podpisov prodajalcev, lastnikov
gospodujočih zemljišč, predlogov za vknjižbo v zemljiško knjigo itd.), plačilu stroškov zastopanja
odvetnikov v sodnih postopkih in izdelavi pravnih mnenj v postopkih, kjer so stranke napovedale
tožbo, ter plačilom raznih sodnih taks.
Razlika med planiranim in realiziranim je v tem, da je poraba sredstev na tem kontu večkrat
odvisna od uspeha zaključka sodnih postopkov, od števila sklenjenih pogodb (glede notarskih
stroškov), od števila zahtevkov strank v sodnih postopkih proti Občini ter drugih potreb po
strokovni pomoči (sodni izvedenci, tolmači), česar ni mogoče natančno predvideti ob planiranju.
04011 Dom krajanov Plače
Sredstva so bila porabljena za izvedbo električnega in telefonskega priključka za nov objekt ter za
plačilo geodetskega posnetka. Račun za projektno dokumentacijo je bil poravnan v letu 2014.
04012 poslovni prostori v upravljanju KSD
Za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in druge materialne stroške smo realizirali sredstva iz
najemnin skladno s planom.
04014 investicije in investicijsko vzdrževanje objektov – nakup poslovnih stavb
Realizirano je bilo 28,78% sredstev, in sicer za nakup poslovne stavbe od Območnega združenja
Rdečega križa, namenjene rušitvi in izgradnji nove stavbe za CTŽO (Stritarjeva 1a). Preostala
nerealizirana sredstva so bila namenjena nakupu skladišča v nekdanji vojašnici Srečka Kosovela
za potrebe Civilne zaščite, do sklenitve posla pa v letu 2013 ni prišlo.
04015 stroški in vzdrževanje poslovnih objektov
Planirana sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov, ki jih dajemo
neposredno v najem. Realizacija odhodkov je manjša zaradi oddaje poslovnega prostora ROD-u v
upravljanje, ker se sredstva za električno energijo namenjajo v postavki materialni stroški za
delovanje ROD.
04016 investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v upravljanju KSD d.o.o. V okviru teh sredstev se je izvedlo nujna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki so oddani v
najem (v Rizzatovi vili, frizerski salon na Colu, trgovina v Selu,…)
04017 register premoženja občine
04018 rezervni sklad za poslovne prostore
Sredstva so bila nakazana v rezervni sklad za poslovne prostore, iz katerega se črpajo
neplanirana popravila poslovnih prostorov.

04022 Ureditev vaškega jedra v KS Cesta
Ob koncu leta 2013 je bila dokončana projektna dokumentacija PGD za ureditev vaškega jedra v
KS Cesta in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Račun za izdelavo projektne dokumentacije je bil
izstavljen v letu 2014, zato odhodki niso bili realizirani.
04027 prostori KS Skrilje
Za gradnjo prostorov v KS Skrilje so bili izdelani idejni projekti na lokaciji odkupljenega objekta v
centru vasi. Zapletlo se je pri pridobivanju soglasij lastnikov sosedov, zato je bilo potrebno
aktivnosti za nadaljnje projektiranje ustaviti in razmisliti o novi primerni lokaciji. S strani KS Skrilje
in Osnovne šole Dobravlje je bila kot primerna in izvedljiva lokacija predlagana obstoječa
telovadnica ob šoli. Novi projekti so v izdelavi. Sredstva bodo realizirana šele v letu 2014.
04030 Učni center Brje
V letu 2013 se dela niso mogla izvajati zaradi pritožbe lastnice sosednje parcele na izdano
gradbeno dovoljenje. V decembru 2013 smo prejeli odločbo drugostopenjskega organa s katero je
bila pritožba lastnice sosednje parcele zavrnjena in izdano gradbeno dovoljenje ostalo v veljavi.
Izbrani izvajalec je bil uveden v delo začetek januarja 2014. Izvedba in dokončanje del je
predvideno v letu 2014.
04032 Stara šola Budanje
Izdelana je bila nova fasada stare šole v Budanjah, komplet z novimi policami in zamenjavo dela
obstoječih oken.
04033 prostori KS Dolga Poljana
Sredstva so namenjena prenovi dvorane v prostorih Doma krajanov Dolga Poljana in sicer so to
lastna sredstva KS - vračilo samoprispevka namenjenega vlaganju v JTO. Za prenovo prostorov
so izdelani idejni projekti. Sredstva za izvedbo so planirana v naslednjih letih in tako se ta
sredstva iz 2013 prenašajo v naslednje leto.
04042 poslovni prostori Otlica
V okviru razpoložljivih sredstev se je uredilo oziroma razširilo prostore bifeja na Otlici tudi na
lokacijo prejšnje trgovine.
04050 Učni center Brje – II. faza
Projektno dokumentacijo za izgradnjo druge faze nismo naročili zaradi zapletov pri pridobivanju
soglasij in nasprotovanja lastnice zemljišča za gradnjo 1. faze.
04055 večnamenski objekt Ustje
Sredstva so bila realizirana za stroške elektro soglasja za priključitev večnamenskega objekta na
elektro omrežje.
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).
Podprogram:
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Zajema sredstva za druge oblike povezovanja občin in za delovanje regionalne razvojne agencije.

Proračunske postavke
06003 delovanje Skupnosti občin Slovenije
Plačana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije.
06004 Regionalna razvojna agencija – delovanje
Sredstva so bila realizirana za plačilo sorazmernega dela stroškov delovanja mrežne regionalne
razvojne agencije. Višina sredstev je bila izračunana po dogovorjenem ključu, ki upošteva
prihodke občin ter število prebivalcev.
06029 Regionalna razvojna agencija – programi
Sredstva so bila realizirana za izvajanje skupnih regionalnih programov in sicer štipendijske
sheme, ter projekta regionalne destinacijske organizacije.
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
06002 stroški storitev po pooblastilu
Postavka je bila realizirana za opravljene storitev izdaje projektnih pogojev ter soglasij ter
izdelavo strokovno tehničnih in razvojnih nalog, ki jih po pooblastilu izvaja KSD.
06007 plače in drugi izdatki zaposlenih
Sredstva so bila realizirana v planirani višini.
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, električno
energijo, komunalne storitve, telefon, ogrevanje, goriva in maziva, vzdrževanje avtomobilov,
vzdrževanje računalniške in programske opreme, stroške za strokovno izobraževanje, stroške
zavarovalnih premij, kazni ter stroške posebnih revizijskih ter svetovalnih storitev, poštnino, delo
preko študentskega servisa in drugo. V letu 2013 se materialni stroški občinske uprave nekoliko
znižali, kar je odraz načrtnega varčevanja ter racionalizacije stroškov. Postavka je bila realizirana
v višini 89,83% glede na veljavni plan.
06040 upravičeni stroški javno delo
Realizirana so sredstva za plače za javne delavce v okviru občinske uprave.
06107 tretja četrtina plačnih nesorazmerij
V letu 2013 je bila izplačana ¾ odprave plačnih nesorazmerij.
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 zavarovalne premije so se v letu 2013 v primerjavi s predhodnim nekoliko povečala in
so skladna s sklenjenimi zavarovalnimi policami. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za večino
javnih zavodov in Občino. V sklopu razpisa se je preverilo zavarovalne rizike in zavarovalne vsote.
Z skupnim javnim naročilom smo pridobili ugodnejšo ponudbo za zavarovanje premoženja in
odgovornosti.

06013 - Nakup opreme
V letu 2013 je bil realiziran nakup računalniške opreme, v letu 23013 je bila izvedeno le redno
posodabljanje in nadomeščanje iztrošene opreme.
06016 investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov
V letu 2013 smo se prijavili na razpis MZIP za energetsko sanacijo upravne stavbe in avle
dvorane prve slovenske vlade. S prijavo nismo uspešni, zato smo že z rebalansom ukinili
postavko. Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave pa so bila realizirana
elektroinstalacijska dela na upravni stavbi ter izvedba elektronske kontrole dostopa zaposlenih.
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 nesreč
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, nabava peska…). Iz te proračunske postavke se je v letu 2013
zagotovilo sredstva za sanacijo pogorišča na Gregorčičevi ulici ter poplačilo stroškov, ki so nastali
ob gašenju stanovanjske hiše. V mesecu marcu se je opravilo tehnični pregled prikolice za
masovne nesreče. V mesecu septembru je bilo potrebno sanirati pobočje nad cerkvijo na Colu,
kjer je prišlo do podora dela brežine, ki je porušil gospodarski objekt. V mesecu oktobru se je
naročilo pregled terena v Orešju, kjer je zaradi poletne suše in večje količine dežja v jesenskem
času skalovje popolnoma uničilo večji gospodarski objekt in zasulo dvorišče. V mesecu oktobru se
je poravnalo tudi račun za opravljena geološka dela na več premikih terena v občini Ajdovščina
(Žapuže, Dobravlje, Planina, Col, Orešje, Žagolič). V mesecu novembru v se ja zagotovilo odvoz
materiala uničene strehe ter reprogramiranje tihega aktiviranja enot zaščite in reševanja v občini
Ajdovščina. Meseca novembra se je naročilo pesek za polnjenje protipoplavnih ter obtežitvenih
vreč, ki se potrebujejo v poplavah ali burji. V mesecu decembru se je izplačalo poveljniku CZ
Občine Ajdovščina nadomestilo za pripravljenost.
Iz naslova opreme se je v letu 2013 kupilo tri radijske postaje ter nove baterije za dve radijski
postaji. V mesecu juniju se je v zaselku Kukanje postavilo hidrant.

07005 društva s področja civilne zaščite
Na podlagi vlog društev, s katerimi je podpisana pogodba o izvajanju nalog ZIR se je sofinanciralo
izvedbo izobraževanj in usposabljanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Na podlagi analize Poveljnika CZ je bila z društvi podpisana pogodba o sofinanciranju nabave
opreme, ki jo društva uporabljajo za zagotavljanje ustrezne pripravljenosti v primeru naravnih in
drugih nesreč. Tako so skladno z pogodbami Aeroklub »Josip Križaj«; Planinsko društvo
Ajdovščina; Radioklub Ajdovščina; Jamarsko društvo »Danilo Remškar« Ajdovščina; Društvo
Tabornikov Rod Mladi bori, Ajdovščina; ZSKSS-STEG Ajdovščina-Šturje; GRS Tolmin prejeli
sorazmeren delež sredstev.
07018 Rdeči križ – ekipa prve pomoči
Zagotavljanje pripravljenosti EPP, kar vključuje: usposabljanja, vaje, tekmovanja na različnih
nivojih. Ekipa PP RK Ajdovščina je v letu 2013 organizirala regijsko tekmovanje ter se udeležila
državnega tekmovanja.
Sredstva za nabavo opreme EPP RK Ajdovščina se je zagotovilo z pogodbo me RK Ajdovščina in
Občino Ajdovščina.
07019 Holistic: Konec leta 2013 je bil projekt Holistic odobren, vendar do realizacije sredstev v
letu 2013 ni prišlo. Glavne aktivnosti bodo izvedene v letu 2014 in 2015..
07020 Risk: V letu 2013 je bil po predvidenem načrtu izvajanja projekta Risk (Risk Management
vis an Innovative System based on Knowledge) izdelan prototip RISK programskega orodja
(ukrep B) in določene ocene ogroženosti (ukrep C). V letu 2013 je bilo v skladu z načrtom 4
delovnih srečanj, od katerih tudi dvodnevno delovno srečanje v Ajdovščini. Na projektu je bila s
strani občine zaposlena ena oseba.
Podprogram:
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški
operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot,
dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove,
gasilska vozila in opremo.
Proračunske postavke
07013 Gasilsko reševalni center - dejavnost
Sredstva za plače se je zagotavljalo po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.
Sredstva za prispevke se je zagotavljalo po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.
Sredstva za blago in storitve se je zagotavljalo po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega
zavoda. Izdatki za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je zagotavljalo
po dvanajstinah na podlagi zahtevka javnega zavoda.
07014 Gasilska društva
Skladno z aneksom k pogodbi se j 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,…) po dvanajstinah. V letu 2013 se je izvedlo večje število zdravniških pregledov za
operativne gasilce. Zavarovanja pri ZZZS in SPIZ se je za operativne gasilce opravilo v mesecu
marcu. Iz te postavke se je zagotovilo sredstva za refundacijo delavnega časa ob odsotnosti
operativnih gasilce z delovnega mesta.
V skladu s predlogi PGD-jev, obravnave Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse in
soglasjem občinske uprave se je s pogodbami društvom nakazalo sredstva za nabavo osebne in
skupne reševalne opreme (oprema za intervencije v primeru, burje, poplav in drugih nesreč,
popravilo črpalke na vozilu PGD Šmarje). Za obnovo gasilskih domov PGD Col (6.000,00 EUR) in
PGD Šmarje (3000 EUR) ter za osebno in skupno zaščitno opremo po 6.312,00 EUR na gasilsko
društvo.
07015 Gasilsko reševalni center na letališču
Postavka za novogradnjo gasilskega doma je bila z rebalansom ukinjena, ker naša prijava na
razpis za pridobitev evropskih sredstev ni prejela zadostno število točk, zato realizacije na
postavki ni bilo.

07017 Gasilsko reševalni center – investicije
V letu 2013 se je odplačevalo kredit za avtocisterno za potrebe GRC Ajdovščina v višini 32.000,00
EUR, sredstva za nabavo osebne in skupne zaščitne opreme v višini 18.000,00 EUR.
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 varnosti na prvi šolski dan....),
Proračunske postavke
08001 delovanje na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
V letu 2013 so bila zagotovljena sredstev za organizacijo prireditve Igrajmo se za varnost 2013.
Ker je prireditev odpadla se kupljena simbolična darila skladiščijo in se bodo razdelila v letu 2014.
Iz te proračunske postavke so se zagotovila še sredstva za servis portalov VI VOZITE, projekt
Srednje šole Veno Pilon »Dobimo se na postaji« ter skrite meritve hitrosti na določenih lokacijah,
ki jih je na seji obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi
PODROČJE
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
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 (socialno-varstvenih,
izobraževalnih, 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 za zaposlovanja RS. 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 ZZRS.

Proračunske postavke
10002 Javna dela v javnih zavodih
V letu 2013 je program javnih del preko prvega in drugega razpisa Zavoda za zaposlovanje
koristilo 10 izvajalcev – javnih zavodov, katerim je občina krila stroške, enemu javnemu zavodu je
bil potrjen samo javni interes. Izvajalci in programi so bili: Lavričeva knjižnica – Pomoč v knjižnici
(2-6 m, 1-7 m) Ljudska univerza – Učna pomoč (12 m), Center za socialno delo – Pomoč in
varstvo za starejše (12 m) in Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (8 m), Varstveno
delovni center Ajdovščina-Vipava – Družabništvo in spremljanje (12 m), Varstveno delovni center
Nova Gorica – Pomoč in varstvo za invalide (8 m), Dom starejših občanov Ajdovščina –
Družabništvo in spremljanje (2-12 m, 1-8 m), Zavod za šport Ajdovščina – Informiranje (12 m),
Pomoč pri izvajanju nazora in skrb za športne objekte (12 m), Pomoč pri izvajanju programov za
mlade (12 m), Goriški muzej – Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih ( 8 m), Osnovna šola Šturje
(Učna pomoč). Nekatera javna dela so se izvajala skozi celo leto, javna dela, ki so bila izbrana na
drugem javnem povabilu so se izvajala v manjšem obsegu. Manjša poraba sredstev se izkazuje
tudi zaradi kasnejšega vključevanja brezposelnih oseb in pričetka neposrednega izvajanja
javnega dela.
10003 Javna dela v neprofitnih organizacijah in ustanovah
V letu 2013 je program javnih del preko prvega in drugega razpisa Zavoda za zaposlovanje
koristilo 12 izvajalcev – neprofitnih organizacij in zavodov, katerim je občina krila stroške, enemu
izvajalcu je bil potrjen samo javni interes. Izvajalci javnih del s področja neprofitnih
organizacij/zavodov so bili: Društvo invalidov Ajdovščina-Vipava - Socialno vključevanje posebej
ranljivih oseb (1-12 m, 1-8 m), Šent-slovensko združenje za duševno zdravje 2 javni deli - Pomoč
v dnevnemu centru za odvisnike v Novi Gorici in eno javno delo za programe, ki jih Šent izvaja v
Ajdovščini –obe 12 m, Medobčinsko društvo prijateljev mladine - Pomoč pri izvajanju programov
za mlade (1-12 m, 1-8 m), Območno druženje RK Ajdovščina - Pomoč pri izvajanju humanitarnih
dejavnosti (1-12 m), Društvo paraplegikov severne primorske - Socialno vključevanje posebej
ranljivih skupin (1-12 m), Zavod za socialno oskrbo Pristan –Pomoč in varstvo za starejše (12 m),
Mladinski svet Ajdovščina – Pomoč pri izvajanju programov za mlade (1-7 m, 1-6m), Zavod
Karitas Samarjan – Socialno vključevanje posebej ranljivih oseb (1-12 m), Društvo tabornikov
ROD Mladi bori – Urejanje in vzdrževanje javnih površin (1-8 m), Društvo likovnih umetnikov S.
Primorske (1-8 m), Karitas Vipavske dekanije – Pomoč pri izvajanju humanitarnih organizacij (1-7
m), Društvo za psihosocialno pomoč Pluton – Socialno vključevanje posebej ranljivih oseb (1-3
m). Nekatera javna dela so se izvajala skozi celo leto, javna dela, ki so bila izbrana na drugem
javnem povabilu so se izvajala le v drugi polovici leta. Manjša poraba sredstev se izkazuje tudi
zaradi kasnejšega vključevanja brezposelnih oseb in pričetka neposrednega izvajanja javnega
dela.
10004 drugi programi APZ
Drugi ukrepi iz aktivne politike zaposlovanja se niso izvajali, zato so sredstva ostala neporabljena.
10005 javna dela KSD d.o.o.
Komunalna stanovanjska družba je izvajala pet programov javnih del: Urejanje in vzdrževanje
javnih površin (1-12 m), Vzdrževanje občinskih cest (3-12 m) in Varstvo okolje (1-12 m). Manjša
poraba sredstev se izkazuje tudi zaradi kasnejšega vključevanja brezposelnih oseb in pričetka
neposrednega izvajanja javnega dela.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
- zakon o urejanju trga dela
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 za so namenjena podpori za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpori za
prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).
Proračunske postavke
11003 Podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijstva
V letu 2013 ja bila realizacija sredstev za strukturne ukrepe skromnejša. Nižja realizacija je
posledica zmanjšanega obsega investicij v kmetijstvu.
11018 živinsko sejmišče Ajdovščina
V letu 2013 so bile izvedene le tekoče zadeve vezane na veterinarsko sanitarni nadzor sejmišča
ter čiščenje le tega. Druga tekoča vzdrževalna dela niso bila potrebna.
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 so bila realizirana v planirani višini. Znaten del sredstev se je porabil za sanacijo poti po
poplavah.
11008 vipavska vinska cesta
V okviru projekta Vipavska sadna cesta sta bila razviti dodatni 2 izpeljanki enotne embalaže,
Izdelana je bila prva serija promocijske embalaže, ki je bila dana kmetovalcem.
11011 Solum
Bivši poslovno skladiščni objekt ob mladinskem hotelu v Palah se je preuredil v Prostor za trženje
podeželskih produktov Vipavske doline. Za potrebe prostora za trženje je bilo urejenih cca. 100 m2
uporabnih površin, preostali del objekta pa se bo uporabljal kot skladišče. Obstoječi objekt je bil v
celoti obnovljen in sicer je bila na novo izvedena streha, objekt se je toplotno izoliral, zamenjano
je bilo celotno stavbno pohištvo ter na novo izvedene instalacije in zaključna obrtniška dela v
notranjosti objekta. Izvedena je bila tudi zunanja ureditev ob objektu vključno z izvedbo dostopne
betonske ploščadi ter asfaltacijo dvorišča. Dela so bila v celoti izvedena v letu 2013 in pridobljeno
uporabno dovoljenje. Prostor je oddan v brezplačni najem.
11019 Enjoy tour
Izvedena je bila popolna obnova stolpa na tržnici. V okviru teh del je bila izvedena nova streha in
toplotno izolativna fasada objekta z novim stavbnim pohištvom, ter obnova vseh notranjih
prostorov skupaj z novo elektroinstalacijo in pohištvom. Prostor je oddan v brezplačni najem.
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
Sredstva so bila namenjena ureditvi območij vrtičkov na zemljiščih v lasti občine.

11020 urejanje in skrb za gozdove
Sredstva so bila namenjena za posek posušenih borov na lokaciji v KS Ustje in KS Črniče.
Lastnica zemljišč je OA. Za izvedbo gozdnih vlak ter sečno je predhodno bilo potrebno izdelati
elaborat, kar je bilo realizirano v letu 2013. Ostalo se prenaša v leto 2014.
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 programa kmetijsko svetovalne službe.
Proračunske postavke
11009 sofinanciranje kmetijskih programov
Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov nadaljevanja projekta izdelave enotne embalaže za
sadjarje ter za izvajanje preventivnih veterinarskih programov ter podpor društvom s področja
ekološke pridelave ter drugim stanovskim društvom s področja kmetijstva.
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
Za kritje stroškov zavetišča je bilo realizirano 96% planiranih sredstev.
11013 trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Sredstva so bila realizirana v višini vplačane koncesije, ki pripada lokalnim skupnostim in sicer za
nakup repelentov za odganjanje divjih živali ter za nakup koruze za krmljenje divjadi.
Glavni programi:
1104 – Gozdarstvo
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture.
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
Izvedlo se je redno letno vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih ter državnih gozdovih skladno z
letnim planom Zavoda za gozdove RS.
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
letu 2013 je bila s strani agencije dana pomembna podpora pri načrtovanju projekta DOLB
Ajdovščina ter pripravi projekta za energetsko sanacijo vrtca Ob Hublju.
12002 lokalni energetski koncept
V letu 2013 je bila izveden energetski pregled objekta vrtca OB Hublju. Z omenjenim projektom
smo uspešno kandidirali na sredstva Ministrstva za energetsko sanacijo objekta.
Glavni program
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.
Podprogram
12079001 Oskrba s toplotno energijo
Vsebina podprograma je naslednja:Je gradnja in vzdrževanje toplovodov.
Proračunske postavke
12003 DOLB Ajdovščina
Proračunska sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo
toplovoda DOLB. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.
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
Izvedena so bila redna vzdrževalna dela na ulicah in trgih skladno s planom KSD. Planiranih
sredstev za ureditev pešpoti ob Hublju v lanskem letu nismo realizirali zaradi predhodne priprave

projektne dokumentacije in pridobivanja projektnih pogojev Agencije RS za okolje in ocenjene
višine vrednosti naložbe. Sredstva so se prenesla v leto 2014.
V letu 2013 so bile izvedene hitrostne ovire na območju igrišča v Batujah.
13018 vzdrževanje železniških prehodov
Realizacija predstavlja plačilo po izvršbi.
13029 Parkirišča
Realizirano je bilo tekoče vzdrževanje parkirišč - zajema črtanje parkirnih mest in čiščenje
odtočnih jaškov.
Investitor parkirišč v obrtni coni Gmajna je z gradnjo pričel šele ob koncu leta zato realizacije na
kontu novogradnje ni bilo in bodo sredstva s komunalnim prispevkom kompenzirana v letu 2014.
Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zemljišč ter iskanju optimalne rešitve ureditve
parkirišč Na livadi se je izvedba investicije premaknila v leto 2014. Nerealizirana sredstva se tako
iz te postavke prenašajo v 2014. Je pa v letu 2013 bila za ta projekt dokončana projektna
dokumentacija.
13031 cestna signalizacija
V letu 2013 je predvidena označitev prehoda za pešce ob naselju Trnjulčica, postavitev prometnih
znakov na območju obrtnega doma Ajdovščina ter postavitev prometne signalizacije v mestu
Ajdovščina in po krajevnih skupnostih. Postavitev usmerjevalnih tabel za pomembne objekte
znotraj naselij v občini Ajdovščina in označitev zaselkov in hišnih številk v naselju Ravne.
Podprogram
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje
javnih poti ter trgov, gradnja 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
Planirana sredstva so bila realizirana za investicijsko vzdrževanje na posameznih odsekih javnih
poti: pot Žagolič (ureditev odvodnje), zid ob cesti skozi Gojače, asfaltacija Žapuže, pot mimo
gostilne Dule, …
Postavka je vključevala tudi realizirana sredstva za izgradnjo meteorne kanalizacije v Budanjah
ter v Žapužah in sredstva KS Batuje za meteorno kanalizacijo za cerkvijo.
13008 cesta proti izviru Hublja
Sredstva na postavki za investicijski nadzor so se z rebalansom ukinila, zato tudi realizacije v letu
2013 ni bilo.
13009 vzdrževanje lokalnih cest
Sredstva so bila realizirana za letno vzdrževanje in sredstva za stroške zimske službe skladno s
planom KSD, ki je bil sprejet pri obravnavi proračuna.
13010 vzdrževanje javnih površin
Sredstva so se porabila za izvajanje javne snage. Dela je opravljala KSD.
13087 Lavričeva ulica, Pot v Grivče
Delno je bila plačana projektna dokumentacija za prenovo ulice Pot v Grivče. Izvedba prenove
Poti v Grivče je bila prenesena v leto 2014.
13088 Vilharjeva ulica – Quilliano – Cesta na Gradišče
V sklopu obnove vodovodne linije od Fužin do mostu čez Lokavšček na Vilharjevi ulici ter izgradnji
nove OŠ Danila Lokarja je bilo potrebno obnoviti tudi ostalo komunalno infrastrukturo ter zunanjo
ureditev Vilharjeve ulice. Dela, ki so bila zaključena v mesecu maju, je izvajalo podjetje CPG, v
lanskem letu je bil opravljen končni obračun, Elektro Primorski je bila plačana prestavitev omare
JR. Prav tako je bila pripravljena dokumentacija za navezavo ceste Ulice Quilliano ter novega
mostu čez Lokavšček pri Lipi.
13089 Goriška cesta
V poletnih mesecih so bila dokončana dela na ureditvi krožišča v centru mesta na Goriški cesti,
izvedena je bila meteorna kanalizacija, robniki, vsa prometna ureditev in označitev krožišča,
vodovodni in elektro priključek do notranjega kroga krožišča ter dodatne luči javne razsvetljave.

Dela so bila dokončana skladno s pogodbenim terminskim planom in v okviru zagotovljenih
sredstev.
13095 ureditev območja Castre
Pripravljena je bila projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev
območja Castre. Zbrane so bile tudi ponudbe za projektiranje in podpisana pogodba s
projektantom.
13101 cesta proti izviru Hublja – 3. faza
Projekti za nadaljevanje širitve ceste proti izviru Hublja se niso nadaljevali. Z rebalansom za 2014
se nadaljnje urejanje ceste prestavlja v prihodnja leta.
13106 avtobusna postaja Tevče – Koboli
Na Planini v zaselku Koboli je bila izvedena avtobusna postaja, v sklopu katere je bilo asfaltirano
cestišče z robniki, betonski plato in montažna avtobusna čakalnica.
13108 avtobusna postaja Malovše
Skladno s planom je bilo zgrajeno avtobusno postajališče (izogibališče) na cesti Malovše-Črniče.
13109 obnova lokalnih cest v Občini Ajdovščina v letu 2013
V okviru planiranih sredstev iz te postavke se je uredilo naslednje odseke cest:
- širitev ceste Dolenje – Štrancarji,
- širitev ceste skozi Vrtovin proti Lozarjem,
- asfaltacija ceste v Vodicah in obnova ceste pred Vodicami
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 bila realizirana za plačilo tokovine javne razsvetljave in tekoče ter investicijsko
vzdrževanje. Preko krajevnih skupnostih so bile nameščene tudi dodatne svetilke v naseljih :
Na novo je bila postavljena javna razsvetljava v Črničah (na cesti proti pokopališču), v KS Planina,
Kamnjah, Šmarjah ter Batujah. Investicija prenove IV. prekomorske ulice se v letu 2013 zaradi
dolgotrajnejšega pridobivanja služnostnih pogodb še ni pričela. V pridobivanju je gradbeno
dovoljenje. Nerealizirana sredstva se tako prenašajo v leto 2014.
V sklopu investicijskega vzdrževanje smo skupaj z Elektro Primorsko pričeli s postopno izvedbo
ločenih prižigališč za javno razsvetljavo na omaricah in v transformatorskih postajah v lasti Elektra
Primorska.
13098 energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Občini Ajdovščina
Dokončana je bila 1. faza energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave. V okviru projekta je
bilo zamenjanih 1094 neustreznih svetilk z varčnimi, večina od teh v mestu Ajdovščina, ostale po
okoliških krajevnih skupnostih. Občina je za navedeno investicijo pridobila sofinanciranje MZIP in
Evropskega kohezijskega sklada v višini 83.539,37 EUR.
13099 energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v Občini Ajdovščina – II. faza
Dokončana je bila tudi 2. faza energetske prenove javne razsvetljave, v okviru katere je bilo
zamenjanih 376 svetilk, predvsem na podeželju. Občina Ajdovščina je za projekt pridobila
sredstva sofinanciranja s strani družbe Petrol d.d. Ljubljana, vendar do nakazila sredstev v
lanskem letu ni prišlo. Zahtevek je bil s strani Občine Ajdovščina oddan v mesecu septembru
2013.
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 letu 2013 so bili izdelani načrti za rekonstrukcijo prehoda za pešce na Idrijski cesti, kateri je bil
poslan na DRSC.

13035 cesta Batuje – Selo
Sredstva so bila planirana za izvedbo meteorne kanalizacije, ki pa nismo bila realizirana zaradi
pogojev lastnikov zemljišč ob državni cesti Batuje-Selo. Pripravljen je bil projekt za ureditev
meteorne kanalizacije v Selu, izvedba pa zaradi ogromnih stroškov ni bila realizirana. Z DRSC se
bomo dogovarjali o nadaljnjih aktivnostih pri rekonstrukciji križišča.
13036 cesta Ajdovščina – Nova Gorica
V letu 2013 je bila izdelana projektna naloga za ureditev krožnega križišča pri letališču, katera je
bila potrjena s strani DRSC-ja. V letu 2014 bo izvedeno montažno krožišče.
13037 Vipavska cesta
V izdelavi je projektna dokumentacija za pločnik od krožišča BIS do križišča Vipavske ceste s
potjo v Žapuže, ki je bila delno plačana. Projekti so v fazi pridobivanja soglasja DRSC.
13086 cesta Ajdovščina – Lokavec – Predmeja
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo krožnega križišča
Goriška cesta – Lokavška cesta. V letu 2013 je bila usklajena projektna naloga z DRSC ter
naročena izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije na podlagi potrjene projektne naloge.
Dokumentacija še ni bila izdelana zato sredstva v letu 2013 še niso bila porabljena. Projektna
dokumentacija bo dokončana v letu 2014.
13096 cesta Ajdovščina – Col – Črni vrh
Aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije za pločnik na Colu niso bile pričete, zato so se
sredstva prenesla v leto 2014.
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.
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 bila realiziran za sorazmerni del stroškov za plače ter prispevke delodajalca Razvojne
agencije Rod ter za kritje dela materialnih stroškov.
14004 podpore enotam malega gospodarstva
Sredstva so bila realizirana subvencioniranju obrestne mere za kredite za malo gospodarstvo v
manjši višini kot smo planirali, kar sovpada z gospodarsko situacijo v državi, saj so se naložbe
podjetij zaustavile. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za projektov inovacij.

14005 TPI – delovanje
Sredstva so bila realizirana za delovanje družbe TPI.
14006 oprostitve komunalnega prispevka
Oprostitve komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi
vlogami investitorjev v poslovne prostore.
14008 – Lokalna akcijska skupina
Sredstva se v skladu s 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
zagotavljajo vse 3 občine v enakih deležih.
14014 Obrtna cona Črniče
Oprostitve komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi
vlogami investitorjev v poslovne prostore.
14016 Poslovna cona Gojače – 1. faza
Oprostitve komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi
vlogami investitorjev v poslovne prostore.
14020 PC »Pod železnico in Mirce – 1. faza«
Oprostitve komunalnega prispevka oz. državna pomoč je bila dodeljena skladno z utemeljenimi
vlogami investitorjev v poslovne prostore.
14021 OC Gmajna
V OC Gmajna se je dokončno asfaltiralo makadamsko dvorišče ob obrtnih delavnicah in Radiu
Nova Nova. V sklopu asfaltacije se je uredilo tudi vso meteorno in fekalno kanalizacijo tega
območja.
14022 Poslovna cona Pod železnico in Mirce – 2. faza
Z 2. fazo investicije nismo še pričeli zaradi problemov pri odkupih zemljišč za komunalno
infrastrukturo. Projektna dokumentacija je bila dokončana, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno, ko
bodo rešeno lastništvo. V letu 2013 so bili plačani projekti PZI.
14025 Poslovna cona Gojače – 2. faza
Dokončana ter plačan je bila projektna dokumentacije za izvedbo odstavnega pasu v križišču v
Selu.
14027 OC Pod letališčem
Pri hali Černigoj smo plačali izvedbo robnikov med pločnikom ter parcelo objekta.
14203 Razvojni center Ajdovščina
Z rebalansom proračuna so se sredstva na tej postavki ukinila, zato realizacije ni bilo.
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 so bila realizirana za sofinanciranje turističnih prireditev, silvestrovanja ter sofinanciranje
drsališča.
14010 vzdrževanje turističnih poti
Sredstva so bila realizirana za ureditev ter vzdrževanje Vertovčeve poti, naravoslovne učne poti
ter tematske poti pod Čavnom.
14026 podpora razvoju turizma
Izdelana so bila izhodišča za pripravo strategije turizma.

14030 ureditev informacijskih točk – info
V skladu s Potrjenim projektom oblikovanja info točk je bila urejena info točka v Šmarjah ter
postavljeni 2 info tabli v Budanjah. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev razvojen osi Leader.
14031 hotel Predmeja
Postavka ni bila realizirana.
III. PREGLED PREDPISOV
- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi
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
V letu 2013 so se izvajala betoniranja voznih površin po deponiji. Izvajala so se tudi manjša dela v
zvezi s prekrivanjem odlagališča.
15004 zbiranje odpadkov
V letu 2013 je bilo na novo zgrajenih (oziroma dokončanih) 19 zbiralnic na različnih lokacijah po
občini, še 26 obstoječih je bilo posodobljenih oziroma nadgrajenih.
15022 Regijski sistem ravnanja z odpadki
V letu 2013 smo prejeli dva zahtevka za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije,
razpisne dokumentacije in vodenje postopkov javnega naročila za izbiro izvajalcev del ter za
pripravo odloka o ustanovitvi javnega podjetja. Zadnji zahtevek v višini 9.636,13 ni bil poravnan,
ker kljub pripombam občine Ajdovščina, da je v pogodbi potrebno urediti pravno formalna
razmerja glede soinvestitorstva s strani vodilnega partnerja MONG nismo prejeli aneksa v podpis.
Podprogram
1029002 Ravnanje z odpadno vodo
Predvidena so sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.
Proračunske postavke
15003 varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Žapuže
Investicija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih sredstev. Z
izvedbo se je pričelo v mesecu septembru 2012, Dela so bila dokončana v septembru 2013, do
konca leta 2013 pa so bili izvedeni še vsi predvideni hišni priključki (136).
15005 kanalizacija Ribnik
Po ulici Pot v Žapuže se je za potrebe priključitve dela naselja Žapuže izvedla rekonstrukcija
obstoječe kanalizacije skladno s projektom obnove kanalizacije Ribnik. V letošnjem letu bo
potrebno dokončati še asfaltacijo.

15007 Inv. in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
Izvedle so se nabave in zamenjave opreme na CČN Ajdovščina – filterne plošče na preši. Prav
tako so se izvedli nekateri manjši posegi na obstoječih kanalizacijski sistemih: vzdrževanje
črpališč, vgradnja dveh proti povratnih loput na kanalizaciji Ustje, prenova kanalizacije v obrtni
coni Gmajna, asfaltacija ceste mimo zgradbe bivše Alpine na Colu.
Na postavki za projektno dokumentacijo so bila plačani razni projekti ter uskladitve projektov za
izvedbo kanalizacije Velike Žablje, Budanje, Lokave, priprava investicijske dokumentacije za
izvedbo navedenih projektov ter hidravlične študije.
15010 ČN in kanalizacija Velike Žablje
Izvajalec je pričel z organizacijo gradbišča v mesecu decembru, večina del bo izvedena v letu
2014
15013 kanalizacija Selo
CPG je po pogodbi z Direkcijo pričel z rekonstrukcijo križišča v Selu – cesta proti Batujam. V
okviru del je bila na rekonstruiranem delu križišča izvedena fekalna kanalizacija, ki bo v
bodočnosti del sistema kanalizacije Selo. Nato so bila dela začasno ustavljena zaradi pogojev
krajanov po ureditvi meteorne odvodnje iz zaledja za stanovanjskimi objekti.
15015 kanalizacija Vipavski križ, Male Žablje, Plače
V teku je izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Vipavski Križ, na katero bo mogoče
priključiti tudi naselja Male Žablje in Plače. Po naselju Plače je bila vzporedno s prenovo
vodovodnega omrežja vgrajena tudi fekalna kanalizacija.
15020 Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Ustje Dolenje ter Lokavec
V letu 2013 so se izvajali hišni priključki na kanalizacijo v Lokavcu. Skladno z napredovanjem del
so bile KSD tudi izplačane subvencije.
15021 delovanje kanalizacijskih sistemov
Proračun je izvajalcu javne službe izplačal subvencijo cene iz naslova čiščenja odpadnih voda.
15023 varovanje povodja reke Vipave - kanalizacija Budanje 2. faza
Po naselju Budanje se je v mesecu septembru 2013 pričela druga faza izgradnje kanalizacijskega
omrežja.
15024 izgradnja malih čistilnih naprav
Aktivnosti za izdelavo načrta opremljenosti naselij z javno kanalizacijo smo prenesli v leto 2014,
zato realizacije na tej postavki ni bilo.
15025 kanalizacija Gojače
V letu 2013 smo izbrali projektanta za načrt fekalne kanalizacije za naselje Gojače, ki se bo
priključevalo na obstoječo čistilno napravo v obrtni coni Gojače.
15028 meteorna kanalizacija
V sklopu teh sredstev se je uredilo meteorno kanalizacijo v starem jedru v vasi Batuje ob cerkvi na
osnovi predhodno izdelanega projekta.
15029 varovanje povodja reke Vipave - 3. faza
V okviru izgradnje kanalizacije Lokavec, kanalizacije Ustje ter Budanje 1. faza so bila po izgradnji
kanalizacije opravljene še razna druga dela –prenove meteornih kanalizacij, asfaltacije javnih
površin, ki se ne morejo financirati iz postavke izgradnje fekalne kanalizacije, in za katere ne velja
obrnjena davčna obveznost.
Podprogram
15029003 Izboljšanje stanja okolja
Predvidevajo se sredstva za varovanje pred hrupom (protihrupne zaščite -nasipi, ograje in drugo),
odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.
Proračunske postavke
15009 odstranjevanje odsluženih avtomobilov
Realizirani so stroški v zvezi z odvozom najdenih odsluženih vozil.
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 so bila realizirana za stroške odvoza kontejnerjev, ki jih je KSD dostavila na različne
lokacije ob čistilnih akcijah (Šmarje, Otlica, Vogršček, Dolenje, Ob Hublju, Brje, Vipavska cesta…).
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 načrtovanje 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 poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in
ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.
Proračunske postavke
16002 - Vzpostavitve in ažuriranje evidenc stavbnih zemljišč
V tem letu se je za namen urejanja katastra javnih cest oz. občinske infrastrukture koristil manjši
del sredstev, in sicer za namene plačila geodetskih storitev.
Podprogram
16029003 - Prostorsko načrtovanje
Planira se sredstva za prostorske dokumente občine, urbanistični natečaji.
Proračunske postavke
16003 urbanistični natečaji
Sredstva so bila namenjena idejnim in izvedbenim projektom za ureditev krožišča na Ribniku in
krožišča v centru mesta ter za idejno rešitev novoletne okrasitve.
16004 - Prostorski dokumenti
V letu 2013 so bila sredstva namenjena za legalizacijo štartne rampe in ureditve kolesarskih prog
Pale, za izdelavo dispozicije pozidave Bizjaki, za ureditev Banke cestnih podatkov, za
urbanistične analize ureditve Vipavskega Križa, za idejne rešitve podjetniškega inkubatorja, za
komunalno infrastrukturo v dispoziciji pozidave Mihčeva dolinca ter za drugo nujno potrebno
dokumentacijo.
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 bila realizirana za tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja, ki ga izvaja KSD ter za
subvencioniranje cen javnemu podjetju za izvajanje javne službe vodooskrbe.
16005 Vaški vodovodi in zajetja
Izvedla so se letna vzdrževalna dela. Namestitve dezinfekcijske naprave v zaselku Kompari kasni
zaradi problemov s pridobivanjem zemljišča. Opravljeni so bile redne kontrole ustreznosti pitne
vode, sofinancirali smo dovoz pitne vode v sušnih mesecih v naseljih Col in Podkraj.
16006 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov
Izvedena so se investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih vodovodih in sicer Budanje,
Lokavec, Cesta, Plače.
16018 navezava vaških vodovodov Lokavec na Hubelj
Pripravljena je bila investicijska dokumentacija in izvedeno javno naročilo za izgradnjo
vodovodnega sistema. Podpisana je bila pogodba z izvajalcem del. Izvedba investicije pa se je
zamaknila v leta 2014 ter 2015.
16023 navezava vaških vodovodov Stomaž na Hubelj
Pripravljen je bil idejni projekt, pogodba za izdelavo projektov PGD-PZI je podpisana.
16033 Varovanje vodnega vira Hubelj
V letu 2013 je bila plačan 2. del zadržanih sredstev. S tem je projekt zaključen in poravnane so
vse obveznosti do izvajalcev. Pridobljene so bile bančne garancije od izvajalca del.
16035 vodovod Malo Polje, Avžlak
V letu 2013 je bil plačana končna situacija do izvajalca, izvedeni ter subvencionirani so bili hišni
priključki.
16042 vodovod Grivče
Izvedba investicije se zamika v leto 2014 ter 2015.
16043 vodovod Žapuže
V okviru izgradnje kanalizacije je bilo obnovljeno tudi vodovodno omrežje po naselju Žapuže.
16053 vodovod Potoče
V okviru širitve ceste skozi Potoče je bila obnovljena obstoječa vodovodna linija.
16054 vodovod Selo
V okviru izgradnje igrišča v Selu je bila izvedena tudi nova vodovodna linija od naselja do
športnega igrišča.
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
16034 pokopališče Ajdovščina
Z rebalansom so bila sredstva prestavljena v prihodnja leta, zato realizacije na tej postavki ni bilo.
16041 pokopališče Podkraj
V letu 2013 so bila dokončana dela na ureditvi pokopališča v Podkraju. Zgrajena je bila nova
mrliška vežica in širitev pokopališča z izvedbo novih ograjnih zidov in ureditvijo dostopnih
tlakovanih površin. Obstoječa zidana TP se je porušila ter postavila nova jamborska TP ter
prestavljen NN vod proti vasi. Izgrajeno je bilo parkirišče na mestu porušenega garažnega objekta
ter rekonstruirala cesta in zgrajen pločnik do vasi.
16045 pokopališče Selo
V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca ter izdana odločitev o izbiri. Gradnja bo
pričela spomladi 2014.

16046 pokopališče Lokavec
V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor izvajalca ter podpisana pogodba za izvedbo nove
mrliške vežice na južni strani pokopališča. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Gradnja je v teku.
16047 pokopališče Črniče
Zbrane so bile ponudbe in podpisana pogodbo za projektiranje ureditve mrliške vežice in
pokopališča v Črničah. Izdeluje se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16051 pokopališče Otlica Predmeja
Izvedena je bila legalizacija prizidka mrliške vežice ter širitve pokopališča.
16056 pokopališče Gaberje
Zbrane so bile ponudbe in podpisana pogodbo za projektiranje nove mrliške vežice v Gaberjah.
Izdeluje se projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba del je
predvidena v letu 2014.
16061 pokopališče Gojače
Dela na ureditvi pokopališča Gojače v letu 2013 so zajemala širitev pokopališča (posek dreves ter
nižanje terena, prekop grobnega polja, izvedba ograjnih AB zidov, izvedba tlakovane dostopne
poti) ter izvedbo tlakovanega parkirišča. Nadaljevanje del z izgradnjo nove mrliške vežice ter
dokončanjem del na ureditvi širitve pokopališča in zunanje ureditve je predvideno v letih 2014 in
2015.
16070 pokopališče Cesta, Vipavski Križ
Izdelana je bila idejna zasnova prenove pokopališča ter mrliške vežice v vipavskem križu (skupno
pokopališče KS Cesta ter KS Vipavski Križ).
16101 pokopališko pogrebna dejavnost
Sredstva so bila realizirana za plačilo dežurstva v sklopu pokopališko pogrebne službe, ki jo izvaja
Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina za območje celotne občine.
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
Na kontu električna energija je bila plačana tokovina za obratovanje drsališča. Na kontu voda in
komunalne storitve pa se plačuje porabo vode in števnino za javne pipe na območju mesta
Ajdovščina, na Colu in Predmeji.
16013 zelenice, parki
Zelenice in parki so se vzdrževali skladno z letnimi plani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o.,
Ajdovščina.
16016 otroška igrišča
Na podlagi letnih servisnih pregledov so bila izvedena popravila otroških igrišč ter opreme in igral
na obstoječih otroških igriščih na Ribniku, Šturskem parku in na Cebejevi ulici.
16050 postavitev otroških igral na podeželju
Razpisa Evropskega sklada za razvoj podeželja v letu 2014 ni bilo, zato odhodkov nismo
realizirali.
Podprogram
16039004 Praznično urejanje naselij
Predvidena so sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.
Proračunske postavke
16012 praznične okrasitve naselij
Sredstva so bila realizirana za praznično okrasitev naselij skladno s planom KSD Ajdovščina
d.o.o. ter za dobavo in izdelavo novih okraskov, skladno z izdelanim projektom za novoletno
okrasitev.

Podprogram
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Predvidena so sredstva za, plakatiranje, javne tržnice ipd..
Proračunske postavke
16030 plakatiranje
Sredstva so bila realizirana za obešanje plakatov za dogodke, ki jih organizira Občina. Novih
panojev za plakatiranje v letu 2013 nismo naročali.
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.
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. V letu 2013 je občina na javni razpis prejela 68 vlog, od tega je bil
46 upravičencem izdan sklep o upravičenosti do koriščenja subvencije (upravičenci iz liste A). Od
teh je 41 upravičencev subvencijo dejansko koristilo. Ker so na javnem razpisu sodelovale štiri
banke, je bil končen znesek porabljenih sredstev za subvencijo znan šele konec leta, ko ni bilo
več mogoče dodatno koriščenje kreditov.
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
16015 investicijsko vzdrževanje stanovanj
V sklopu investicijskega vzdrževanja stanovanj se je prenovilo več praznih stanovanj v celoti in
kopalnic v zasedenih stanovanjih, v skladu s planom upravitelja občinskih stanovanj KSD d.o.o..
Skupaj je bilo celovito obnovljenih 6 stanovanj.
16017 rezervni sklad za stanovanja
V letu 2013 so bila realizirana sredstva za odvajanje v rezervni sklad skladno z zakonom.
16031 komunalna ureditev ZN Grivče - II. faza
V okviru planiranih sredstev so bila izvedena zaključna dela na povezavi ceste Ulica Quilliano z
grivško cesto, izveden je bil kamnit nasip, asfaltacija s pločnikom in ureditev odvodnje in
infrastrukture v sklopu ceste. Za dokončanje del je potrebna izvesti še zaključni sloj asfalta.
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
16020 prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS
Realizirana so sredstva za plačilo deleža kupnine od stanovanj prodanih po stanovanjskem
zakonu.
16021 prenos kupnin na Slovensko odškodninsko družbo
Realizirana so sredstva za plačilo deleža kupnine od stanovanj prodanih po stanovanjskem
zakonu.
16022 tekoče vzdrževanje stanovanj
V sklopu tekočega vzdrževanja stanovanj so bila zamenjana dotrajana zunanja okna in vrata v
stanovanjih ter druga popravila skladno s planom upravitelja občinskih stanovanj KSD d.o.o.
16044 investicije stanovanja
Sredstva niso bila realizirana zaradi nesoglasij glede lastništva nepremičnine, ki je bila predvidena
za odkup. Občina Ajdovščina se je s prodajalcem dogovorila, da bo kupila stanovanje po ureditvi
etažne lastnine, do vzpostavitve le-te pa v letu 2013 ni prišlo (se pa vodi sodni postopek glede
tega).
16055 subsidiarna odgovornost stanovanja
Stanovanjski zakon (SZ-1) v petem odstavku, v povezavi z 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, in 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.
Sredstev ni mogoče natančno predvideti, zato je realizacija nižja od planirane.
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 in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne
zadeve, geodetske zadeve, idr.)
Proračunske postavke
16024 - Odškodnine za uporabo zemljišč:
Del sredstev je bil realiziran za plačilo najemnin za zemljišča (v k.o. Vipavski Križ, Dobravlje,
Budanje, Šmarje, Brje in Ustje) namenjenih za ekološke otoke, nadalje za plačilo nadomestila za
ustanovitev stavbne pravice za ekološki otok (v k.o. Šmarje), nadomestilu za ustanovitev služnosti
za razbremenilnik meteornih voda (v k.o. Ajdovščina). Izplačana so bile tudi služnostne
odškodnine nadomestil za kanalizacijo Dolga Poljana, Lokavec, vodovod Lokavec, komunalne
infrastrukture v OC Pod železnico ter prenovo Vipavskega Križa.
16026 drugi stroški urejanja zemljišč
Realizirana sredstva so bila uporabljena za plačilo geodetskih storitev (parcelacije, ureditve mej,
vpis stavb v kataster, izravnave mej), za cenitve zemljišč in stanovanja, plačilu pristojbin za
vzdrževanje gozdnih cest, vzpostavitvi etažne lastnine. Razlika med planiranim in realiziranim je v
tem, da je poraba sredstev na tem kontu večkrat odvisna od sprotnih potreb po storitvah, ki se
potekajo tekom leta in jih ni mogoče natančno predvideti ob planiranju.
Izplačane so bile tudi odškodnine iz naslova služnostnih pogodb – povračilo škode nastale ob
izgradnji kanalizacije v Lokavcu ter pri obnovi vodovoda Lokavec-Zalošče.
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:
Sredstva na tem kontu so bila realizirana za nakup zemljišč: za izgradnjo povezovalne ceste
Lokavška – Quilliano; za parkirišča in pločnike po mestu Ajdovščina (predhodno v lasti Fructala);
za pot ob domu krajanov Črniče; za del trase ceste LC Cesta- Križ; za igrišče in poti v Budanjah;
za dom krajanov v Plačah; za ureditev lastništva pokopališča v Skriljah; za čistilno napravo
Vipavski Križ; ob hotelu Predmeja; za ureditev okolice soseske »Na Livadi«; za del trase JP V
Koraku-Vipavski Križ; za del trase LC Pot v Grivče; za ureditev lastništva dela trase LC QuillianoGradišče; za pot v OC Gojače, za pot proti observatoriju; za ekološki otok v k.o. Križna Gora; za
cesto JP Tevče-Vrtovče (večji del planiranega), urejanje ceste in komunalne infrastrukture v OC
Pod Železnico (manjši del planiranega); za cesto Ajdovščina-Brod (manjši del planiranega).
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 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.
Na območju občine deluje javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ajdovščina, ki ima
organizirano preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč,
splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo in

laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja družinsko medicino ter preventivno in kurativno
zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo.
Proračunske postavke
17003 Zdravstveni dom – investicije:
V letu 2013 je bil izveden nakup reševalnega vozila z medicinsko opremo. Delež sofinanciranja
Občine Ajdovščina je bil 66.526 €.
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
V letu 2013 je občina sofinancirala Zdravstvenemu domu 6 programov: »Radi jemo – zdrav in
reden zajtrk«, »Prireditev ob svetovnem dnevu hoje in hrane«, »Tekmovanje za čiste zobe ob
zdravi prehrani«, »Moji prvi koraki do zdravja«, »Šola za bodoče starše« in »Preverjanje telesne
zmogljivosti – izvedba VVK hoje 2 km« v skupni višini 2.375 €. Poleg navedenih preventivnih
zdravstvenih programov se je v letu 2013 sofinanciralo tudi delovnega terapevta v programu za
zdravljene alkoholike v višini 2.200 €.
17009 cepljenje proti HPV
Sredstva so namenjena za plačilo preventivnega cepljenja proti raku materničnega vratu - občina
krije polovico stroškov prvega in zadnjega cepljenja (deklice od 11 do 15 let), vendar pa velikega
povpraševanja po cepljenju ni; poleg navedenega je za določeno starost deklic to cepljenje
postalo brezplačno, ker ga krije država (cepljenje deklic v 6. razredu OŠ). V letu 2013 občina ni
prejela nobenega zahtevka za plačilo stroškov cepljenja.
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.
Podprogram
17079001 Nujno zdravstveno varstvo:
Vključuje sredstva za sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva in plačilo
prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
Proračunske postavke
17007 zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
Občina mora zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
njenih občanov, ki nimajo nobenih prihodkov in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova.
Postavka je odvisna od višine pavšalnega prispevka na zavezanca (ki ga določa država in je v
letu 2013 znašal 30,32 €) in števila upravičencev. V letu 2013 je občina plačevala mesečne
prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje povprečno 235 občanom.
17010 sofinanciranje NMP
Služba NMP je v ZD Ajdovščina organizirana nad standardom, ki ga plačuje država. S tem se
zagotavlja boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev – ob nedeljah in praznikih je v ZD stalno

razporejen dodaten kader, ponoči pa najmanj pripravljenost na domu za primere v času, ko je
ekipa na terenu. V tem delu je občina v letu 2013 sofinancirala službo NMP v višini 7.600 €. ZD
Ajdovščina je zaradi razbremenjevanja zdravnikov, ki se vključujejo v NMP in pacientov, že tretje
leto zapored zaposloval po enega mladega zdravnika, ki je čakal na specializacijo, njegovo delo
pa so financirali iz dejavnosti ZD, saj namenska sredstva za zaposlitev niso bila zagotovljena.
Zaradi znižanih cen zdravstvenih storitev pa od junija 2013 ZD Ajdovščina ne zmogel več
zagotavljati sredstev za njegovo plačo iz financiranja dejavnosti, zato je za sofinanciranje zaprosil
obe občini ustanoviteljici. Občina Ajdovščina je za ta del sofinanciranja namenila v letu 2013
sredstva v višini 6.158,87 €.
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, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v
primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov
občina. V letu 2013 je bilo plačanih 73 mrliških oglednih pregledov, 12 obdukcij in 11 prevozov na
obdukcije, v skupni višini 24.322,69 €.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o lekarniški dejavnosti
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 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. 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 it.
Nevladne organizacije (NVO) so del civilne družbe (organizirana in registrirana oblika javnosti) in
so pomembnejši akter sodelovanja na različnih področjih človekovega delovanja.
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 opredeljuje ter 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
Ajdovščina. Projekti se sofinancirajo največ do višine 40 % vrednosti. Prijavljeni projekti se
nanašajo predvsem na obnovo cerkva, spominskih obeležij, manj za druge objekte kulturne
dediščine. Na javni razpis so prispeli 3 projekti, 2 s strani neprofitnih organizacij in ustanov in 1 s
strani fizične osebe. Ker pa se že tri leta na projekte ni prijavila nobena fizična oseba, ki bi bila do
sredstev razpisa upravičena, na postavki za transfere posameznikom in gospodinjstvom nismo
imeli sredstev, zato so bila zagotovljena z razporeditvijo ob rebalansu, v višini 2.000 evrov.
Sredstva za kulturno dediščino neprofitnih organizacij in ustanov so bila ustrezno znižana na
12.000 evrov, saj so bili projekti v taki višini sofinancirani. Za sofinanciranje kulturne dediščine je
bilo tako v letu 2013 namenjenih 13.898 €.
18003 ureditev stolpa 8 in grajskega vrta
Z rebalansom je bila postavka ukinjena, zato realizacije ni bilo.
18005 Vipavski Križ – ureditev jedra
V letu 2013 so bili dokončani projekti za celovito okoljsko ureditev Vipavskega Križa. Pridobljena
so bila tri gradbena dovoljenja za izvedbo komunalne infrastrukture in zunanjo ureditev naselja.
18008 Spominska obeležja
Na tej proračunski postavki so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva za postavitev spominskih
obeležij na Otlici in Beli ter spominskega obeležja Vstala primorska. Občina Ajdovščina je za
obnovo oziroma postavitev teh obeležij v letu 2013 namenila 8.242,83 €.
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).
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: Pilonova galerija je občinski javni zavod, ki se v
pretežni meri financira iz državnega proračuna, saj ima Pilonova galerija status pooblaščenega
muzeja podeljen od 1.1.2013 do preklica, skladno z zakonodajo pa se pogoji preverjajo najmanj
vsake 3 leta. Pilonova zbirka je nacionalnega pomena; opravlja pa galerija tudi javno službo s
področja muzejev za likovno umetnost 20 stoletja. Stroške navedenih dejavnosti financira
ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, vendar skladno z veljavno zakonodajo do
največ 80% vseh stroškov delovanja galerije. Del stroškov delovanja galerije, ki se financirajo iz
občinskega proračuna, so programi razstav, ki so lokalnega pomena. V letu 2013 je bilo
namenjenih skupaj 19.500€ za razstave: Akt, razstava del dijakov gimnazije, Izbor iz slikarskega

in kiparskega opusa Pilonove galerije, dr. Irene Mislej, Danilo Jejčič, izbor iz retrospektive, Iz
grafične zbirke PGA, France Mesesnel, mladostna slikarska dela, Josip Korošec, risbe, Lucijan
Lavrenčič, slike, Pot soli, mednarodna fotografska razstava, Patrizia Devide, prostorska
postavitev, Veno Pilon, izbor iz risarskega opusa ter posamezne slike iz privatnih zbirk ,
Castrumfoto 2013, desetletnica.
Za materialne stroške in stroške rač. službe je bilo v letu 2013 namenjenih skupaj 11.485,00€.
Sredstva niso v celoti porabljena, ker je zavod pozabil poslati zahtevek za mesec september, kar
pa so opazili šele ob pripravi zaključnega računa. Materialne stroške in računovodsko službo se
sofinancira po dvanajstinah, sredstva se bo zaradi nemotenega delovanja zavoda poskušalo
zagotoviti v letošnjem letu. Za plače, prispevke in premije zaposlenega kustosa je bilo nakazanih
22.152,00€, kar je malenkost manj od planiranih sredstev.
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 in
materialne stroške, za ta namen je bilo v letu 2013 nakazanih 4.314,01 €. 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 okviru programskih stroškov so bila v letu 2013 sredstva v višini 5.000 € porabljena za
izdajo zbornika Mlini v občini Ajdovščina Staneta Bačarja.
18090 Lokarjeva galerija
V letu 2012 je bila na pobudo Društva likovnih umetnikov SP v Lokarjevi hiši odprta Lokarjeva
galerija in posebna Lokarjeva soba, kjer je urejena Lokarjeva knjižnica in razstavljene nekatere
njegove osebne stvari. V proračunu občine Ajdovščina se zagotavlja sredstva za delovanje in
materialne stroške Lokarjeve sobe, s katero upravlja DLUSP. V letu 2013 je bilo za ta namen
porabljenih 1.200 €.
Glavni program
1803 – Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko 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.
Proračunske postavke
18031 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. Ob koncu leta je bilo v
Lavričevi knjižnici skupaj 15 zaposlenih, Občina Ajdovščina krije stroške dela za 9,61 zaposlenih
strokovnih delavcev, od tega 0,40 deleža računovodske službe. Skupna poraba sredstev za
plače in druge prejemke iz delovnega razmerja je nižja od planiranih sredstev, ker se je konec leta

ugotovilo, da deleži plač zaposlenih v zavodu niso pravilno razdeljeni med ustanoviteljici
(podaljšanje urnika v Vipavi, napaka pri deležu sam. knjiž. referenta). Ponovno se je natančno
pregledalo deleže zaposlitve med občinama in temu ustrezno popravilo zahtevke ter naredilo
poračun še v letu 2013. Sredstva za materialne stroške, so se nakazovala mesečno po
dvanajstinah in so v celoti porabljena.
18014 Lavričeva knjižnica – nakup knjig
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe
novitet in obnavljanje knjižnega fonda. V letu 2013 je bilo namenjenih 47.347,00€ za nakup knjig.
Nakup sofinancira tudi Občina Vipava in Ministrstvo za kulturo. Za celotno knjižnico je bilo
nakupljenih 5.939 novih enot gradiva, povprečna cena na enoto gradiva 19€.
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. Po 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 razpis sta se prijavila dva
vlagatelja, eden za abonmaje (ZKD) in eden za ciklične prireditve (KUD Javorov Hudič Štrudlfest). Sredstva za prireditveno dejavnost v letu 2013 niso bila v celoti porabljena, saj so bili
prijavljeni programi vrednoteni v višini 36.500 evrov. Ker sredstva za prireditve niso bila v celoti
porabljena se je na novem kontu 402199 zagotovilo sredstva v višini 720 € za prireditev ob
začetku šolskega leta 2013/2014, ki jo je Sten Vilar izvedel za otroke Otroškega vrtca Ajdovščina.
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. Sredstva so se v letu 2013 zaradi
pomembnosti in zahtevnosti prijavljenih projektov na javni razpis prerazporedila med konti in sicer
se je za privatna podjetja in zasebnike namenilo 4.000 € (Farming turizem Vidmar Kovk d.o.o. in
Figaro d.o.o.), za posameznike in gospodinjstva pa se je namenilo 4.940 €. Sredstva so bila
porabljena v celoti.
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.
Proračunske postavke
18022 sofinanciranje programa zveze kulturnih društev
V letu 2012 je bil sprejet nov Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina, ki
določa in ureja sofinanciranje Zveze kulturnih društev Ajdovščina in drugih zvez. Sofinanciranje
zvez je urejeno preko javnega razpisa, na podlagi meril določenih v novem pravilniku. Za namen
sofinanciranja zvez je bilo v letu 2013 v proračunu zagotovljenih 4.700 €.
18023 dejavnost kulturnih društev in skupin
Sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in skupin poteka na podlagi javnega razpisa v skladu z
občinskim 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. V letu 2013 so bila sredstva za redno dejavnost preko javnega
razpisa dodeljena 25 kulturnim društvom, v skupni višini 51.580 €.
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. Vsa sredstva, v višini
4.300 € so se dodelila na podlagi pogodbe v enkratnem znesku. Planirana so bila tudi sredstva za
materialne stroške, ki pa niso bila porabljena, ker ni bila podpisana pogodba.
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. Sredstva za leto 2013 v višini 26.400 € so
bila na javnem razpisu razdeljena med 24 različnih izvajalcev projektov. Štirje izmed prijavljenih
projektov na javni razpis niso bili izvedeni, zato postavka ni porabljena v celoti.
18091 društvo Moški pevski zbor Srečko Kosovel
Na proračunski postavki se je v letu 2013 zagotovilo prvi del sredstev za izvedbo projekta »70.
letnica zbora Srečko Kosovel« v višini 5.000 €.
Podprogram
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Zajemajo sredstva za lokalni časopis, sofinanciranje glasil.
Proračunske postavke
18028 sofinanciranje informativnih medijev
Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od planiranega in sicer za sofinanciranje radia ter
lokalnih novic ter za kritje stroškov oglaševanja oziroma objavljanja v drugih medijih.
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 na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja Dvorane prve
slovenske vlade – električne energije, stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza
smeti, stroškov splošnega materiala in storitev, čistilnega materiala in čiščenja, varovanja zgradb
in prostorov, drobnega inventarja, požarnega javljanja in tekočega vzdrževanja druge opreme. V
letu 2013 je bilo za te namene zagotovljenih skupno 20.233,66 €.
18016 Pilonova galerija-nakup zgradb in prostorov
Sredstva za nakup prostorov za depoje za Pilonovo galerijo (nakup prostorov in pripadajočega
zemljišča, Prešernova 5) so bila realizirana v skladu z veljavnim planom.
18017 Lavričeva knjižnica – investicije
V letu 2013 se je Lavričevi knjižnici zagotovilo sredstva za nakup stropnih konvektorjev v dvorani
LK, klime za podružnico knjižnice v Dobravljah, kamero za varovanje bibliobusa, sesalec, čitalce,
tiskalnike in računalnike.
18026 Dvorana 1. slovenske vlade – investicije
V letu 2013 je bila izvedena investicija v razširitev dvoranskega mosta, montažo, priklop in zagon
opreme, obdelavo odra, v nakup scenske razsvetljave, opreme za ozvočenje in dodatne opreme
za osvetlitev dvorane.

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. Na tej postavki se je v letu 2013 zagotovilo 1.075 €.
18085 Vipavski Križ – obzidje
Sredstva so bila predvidena za sanacijo grajskega obzidja nad zasilnim izhodom iz grajske ječe.
Predvidena sanacija v letu 2013 ni bila izvedena.
Glavni program
1804 – Podpora posebnim skupinam
Glavni program Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov
veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter
drugih posebnih skupin.
Podprogram
18049004 Programi drugih posebnih skupin
Zajema sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.
Proračunske postavke
18033 programi ostalih neprofitnih organizacij
Sofinanciranje drugih društev, ki niso uvrščena v druga področja (upokojenci, druga društva) se je
izvedlo na podlagi javnega razpisa in meril iz Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih
in drugih neprofitnih organizacij, ki je bil sprejet v letu 2009. V letu 2013 so bila sredstva preko
javnega razpisa razdeljena med 11 organizacij.
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.
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
V športnem parku Pale se je na podlagi izdelanih projektne dokumentacije in v sodelovanju z
Teniškim društvom izgradila nova teniška stena ob obstoječem teniškem igrišču. Izvedeno je bilo
nasutje pri piknik prostoru ob Hublju ter manjša popravila v sklopu kompleksa.

18038 športno igrišče Batuje
V športnem parku v Batujah je bila izvedena širitev parkirišča za športnim igriščem, v okviru
katerega se je izvedlo podporni zid ob meji in nasutje v makadamu. Obenem je bila izvedena
asfaltacija dela igrišča.
18039 športno igrišče Selo
V sklopu planiranih sredstev je bila izvedena vsa dela na športnih igriščih do asfaltacije, skupaj z
vso potrebno kanalizacijo in infrastrukturo. V letošnjem letu je predvidena asfaltacija igrišča.
18040 Zavod za šport - dejavnost
Občina Ajdovščina je edina ustanoviteljica Zavoda za šport, zato v celoti krije stroške dela 11
zaposlenih ter del materialnih stroškov zavoda. Skupna poraba sredstev za plače in druge
prejemke iz delovnega razmerja je nekoliko nižja od planiranih sredstev.
18042 Nogometni stadion
Izdelana je bila strokovna analiza nastankov razpok na betonskih stebrih vzhodne tribune. Na
osnovi te analize smo pristopili k nadaljnji pripravi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za sanacijo. Na osnovni izdelanih rešitev bo sledila sanacija razpok. Vir za
popravilo so sredstva iz unovčene bančne garancije izvajalca.
18043 Balinišče Planina

Balinarskemu klubu Planina so bila nakazana sredstva v višini 5.550,00 za plačilo oken
pri investiciji v balinišče.

18046 investicije športnih organizacij
Društvom na področju športa se zagotavlja tudi sredstva za nabavo opreme. Sredstva se razdelijo
na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa. Na
javnem razpisu so bila sredstva dodeljena 31 društvom za nabavo športne opreme. Poraba
sredstev je nekoliko nižja, ker nekatera društva niso realizirala nabavo predvidene opreme.
18047 dejavnost športnih organizacij
Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih programov športnih društev v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini. Gre za naslednje vsebine:
interesna športna vzgoja, športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, kakovostni in vrhunski šport, tehnični športi in miselne igre, športna rekreacija, šport
invalidov, razvojne in strokovne naloge v športu. Sredstva se razdelijo na javnem razpisu. Na javni
razpis je v roku prispelo 69. Tudi na področju dejavnosti športnih izvajalcev sredstva niso bila v
celoti porabljena, zaradi nerealizacije prijavljenega programa oz. društvo ni posredovalo zahtevka
za izplačilo. V letu 2013 tudi niso bila pokoriščena sredstva v višini 3.000 € za plačilo strokovnih
delavcev v društvih, ki bi pridobila sofinanciranje s strani resornega ministrstva.
18050 Zavod za šport – investicije
Občina Ajdovščina Zavodu za šport zagotavlja sredstva za sofinanciranje investicij v športne
objekte, s katerimi upravlja in nabavo opreme. V letu 2013 so bila sredstva v višini 25.000 €
namenjena sofinanciranju menjave talne obloge v športnem centru in pleskanje dvoran.
18081 Planinsko društvo Ajdovščina
S Planinskim društvom Ajdovščina je bila sklenjena pogodba o nadaljevanju obnove koče na
Čavnu, vendar sredstva niso bila počrpana.
18082 športna dvorana in zaklonišče
V letu 2013 so bile pridobljene ponudbe in podpisana pogodba za projektiranje zaklonišča in
športne dvorane med obstoječima dvoranama športnega centra Police. Glede na to, da smo s
strani ministra za obrambo prejeli zagotovila, da se bo Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
v letu 2014 spremenila na način, da gradnja zaklonišč za javne objekte v mestu Ajdovščina ne bo
več obvezna, smo z izdelavo projektne dokumentacije prekinili, zato odhodki niso bili realizirani.
18089 šola nogometa – mladinske selekcije
Sredstva za delovanje Društva nogometna šola Primorje so bila v celoti realizirana.
18102 športno igrišče KS Šmarje
V okviru planiranih sredstev se je izvedlo podporni zid ob brežini in plato za igrišče. V letošnjem
letu je planirana zatravitev igrišča.
18110 športno igrišče Planina
Sredstva so bila iz te postavke že ob julijskem rebalansu prenesena delno na postavko izgradnje
avtobusnega postajališča na Planini (Koboli)ter delno na vzdrževanje javnih poti v KS.

18111 športno igrišče Budanje
Aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije niso bile začete, zato smo sredstva z
rebalansom prenesli v leto 2014.
18112 balinišče Cesta
Prenovilo se je obstoječe dvostezno balinišče ter dograjene še dve stezi, tako da je balinišče
sedaj štiristezno.
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
Znotraj Zavoda za šport, notranje organizacijske enote Mladinski center Hiša mladih je bilo leta
2013 zaposlenih 5 delavcev. Občina krije stroške dela za 4 zaposlene, stroške čistilke krije zavod.
Poraba sredstev za plače, prispevke in premije se približuje planiranim sredstvom.
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 v
letu 2009 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter
letovanj. Na javni razpis je prispelo 12 prijav (glede na razpoložljiva sredstva in število odobrenih
letovanj je znašala vrednost točke za leto 2013 3,84 €/udeleženca/dan).
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 v letu 2009 sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in
projektov ter letovanj. Na javni razpis je roku prispelo 12 prijav (glede na razpoložljiva sredstva in
število odobrenih projektov ter programov je znašala vrednost točke za leto 2013 10,75 €).
18077 Objekt ob Taborniškem domu na Kovku
Z deli na izgradnji objekta ob Taborniškem domu na Kovku smo pričeli v mesecu novembru 2013.
V objektu bodo urejene sanitarije s tušem, pralnica, shramba in večnamenska pokrita zunanja
terasa. V letu 2013 je bila izvedena konstrukcija objekta ter delno ureditev komunalne
infrastrukture ob objektu. Dela so v izvajanju in bodo zaključena v prvi polovici leta 2014.
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). Sredstva so bila za izvedbo programov realizirana v celoti,
manjše je odstopanje na kontu drugi operativni odhodki, Občina je zagotovila kritje stroškov
kotizacije študijskega obiska na Finsko.
18101 Hiša mladih – Vipavska cesta
Na hiši mladih v vojašnici Srečka Kosovela se je izvedlo najnujnejša vzdrževalna dela kot je
obnova sanitarij, zamenjava nekaj oken in preureditev dela prostorov ter obnova elektrifikacije.
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.
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 Kurikulumom 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
V letu 2013 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vrtca Col porabljenih
3.385,50€.
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 na stavbi 2 OŠ Danila Lokarja (3 oddelki), v stavbi dijaškega
doma Srednje šole Veno Pilon (1 oddelek), v stavbi šole v Lokavcu (1 oddelek) in stavbi
podružnične šole v Črničah (1 oddelek). Med letom se število spreminja, od oktobra do aprila se
povečuje, v poletih mesecih pa se zaradi izpisa šoloobveznih otrok zmanjšuje. Na območju
Občine Ajdovščina s šolskim letom 2013/2014 deluje 41 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. Starši so v letu 2013 na podlagi
odločb CSD v povprečju prispevali cca 30% potrebnih sredstev, (cca 6% sredstev s spremembo
zakonodaje staršem krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), razliko v višini cca 64%
pa je zagotavljala občina. V letu 2013 je bilo tako za plačilo razlike med stroški programov in
plačili staršev porabljenih 1.876.021,55 €. Sredstva so zaradi manjšega vpisa nižja in višjega
procenta plačila staršev, nižja od planiranih. Skladno z metodologijo so ločeno prikazana sredstva
za plačilo programov vrtca, ter stroške dela spremljevalca gibalno oviranih otrok in nadomeščanja
bolovanj do 30 dni vzgojiteljic in pomočnic, ki jih zagotavljamo izven ekonomske cene in so
predvidene na kontih za plače, prispevke in premije (v letu 2013 v skupni višini 20.894,92 €).
Specialnega pedagoga vrtec plačuje zavodu CIRIUS po avtorski pogodbi za dva otroka, ki nista
šla v šolo, preko študentskega servisa pa vrtec rešuje logopeda. Ti so bili financirani iz postavke
za materialne stroške, v skupnem znesku 15.864,92 €, postavka ni bila v celoti porabljena.

19019 razlika med prog. in plačili staršev – ostali vrtci
Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev – torej tudi za otroke - občane, ki obiskujejo
vrtec izven občine. Na postavki so tudi sredstva za bolnišnične vrtce. Potrebna sredstva je težko
natančno načrtovati saj so odvisna od dejavnikov, na katere občina nima vpliva. V letu 2013 je
zunanje vrtce obiskovalo povprečno 64 otrok na mesec.
19020 Otroški vrtec Ajdovščina – investicije
Občina izvaja postopno obnavljanje in urejanje prostorov objektov vrtca. V letu 2013 smo vrtcu
namenili sredstva za sanacijo strehe na enoti vrtca na Ribniku v višini 5.348,07 € in za zamenjavo
notranjih vrat in podbojev v vrtcu na Ribniku v višini 31.371,93 €.
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. V letu 2013 je program obiskovalo povprečno 15 otrok mesečno, s
šolskim letom 2013/2014 pa se je število otrok povečalo na 20.
19044 CIRIUS – razvojni oddelek
Z zavodom CIRIUS je podpisana pogodba o izvajanju razvojnega oddelka vrtca za šolsko leto
2012/13 in tudi za šolsko leto 2013/2014. Sprejeta je bila tudi cena programa razvojnega oddelka
vrtca, skladno z metodologijo za 6 otrok, kar je normativ za en oddelek vrtca. Občina Ajdovščina
ima v vrtec vključena 2 otroka, občina Vipava pa 1 otroka. Prosta mesta doplačujemo, skladno z
normativi (2 mesti OA in 1 mesto OV). V letu 2013 so bila za namen izvajanja programa
porabljena sredstva v višini 35.847,87 €, ter za nakup opreme sredstva v višini 500 €.
19048 Otroški vrtec Ribnik – objekt 2
V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca in izbran izvajalec del za izgradnjo
otroškega vrtca Ribnik – objekt 2. Z deli smo pričeli v mesecu junij 2013. V letu 2013 je bilo
zgrajeno zaklonišče pod objektom, gradbena dela izgradnje objekta ter del instalacij v objektu in
zunanje ureditve. V izvajanju so obrtniška in instalacijska dela v objektu ter zaključuje se izvedba
zunanje ureditve. Dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2014.
19049 Otroški vrtec ob Hublju - energ. sanac.
Za energetsko sanacijo otroškega vrtca ob Hublju je bila izdelana projektna dokumentacija PZI,
na osnovi katere bodo zamenjana zunanja okna in vrata v igralnicah, prenovljena in izolirana bo
celotna streha na objektu, sanirani bodo toplotni mostovi ob oknih. Občina Ajdovščine je za
sofinanciranje investicije kandidirala na razpisu MZIP in uspešno pridobila sredstva iz Evropskega
kohezijskega sklada v deležu 85% upravičenih stroškov.
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.
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), financiranje strokovnega kadra z namenom ohranja kakovostih programa na podružnicah
in manjših šolah, 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. Vse osnovne šole izvajajo
program devetletne osnovne šole.
Proračunske postavke
19002 povračilo stroškov šolanja občini Vipava
Sredstva so bila nakazana Občini Vipava za kritje stroškov šolanja dveh učencev iz Gaberij na
osnovni šoli Draga Bajca Vipava, pretežni del stroškov predstavljajo prevozi. Obveznost
financiranja se je zaključila s šolskim letom 2012/2013.
19007 Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina – dejavnost
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev,
gospodinjca za delitev, prevoz kosil ter pomivanje posode, delež hišnika za opravljanje šolskih
prevozov, sredstva za uporabo telovadnic drugih upravljalcev in kritje materialnih stroškov, ki so
vezani na uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Od 1.1.2013-31.8.2013 se je
sofinanciralo stroške dela za 0,41 učitelja za varstvo vozačev, 0,90 gospodinjca-kuharja in 0,41
hišnika; od 1.9.2013 se je sofinanciralo stroške dela za: 0,79 učitelja-varstvo vozačev, 1,03
gospodinjca-kuharja in 0,33 hišnika. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na
podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2012/2013 število učencev 566, število
oddelkov 29, površina v m2 6.848,7m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ
in del stroškov ogrevanja). OŠ Ajdovščina se je zagotavljalo sredstva za plačevanje uporabe
telovadnic v Zavodu za šport in uporabo večnamenske dvorne v Lokavcu. Prostore se plačuje po
subvencionirani ceni, ki se uporablja za izvajalce športnih programov. Na postavki za izdatke za
blago in storitve so bila planirana tudi sredstva za logopedsko dejavnost, ki so ostala
neporabljena.
19008 Osnovna šola Šturje – dejavnost
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učitelja angleškega jezika na podružnici,
učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, gospodinjca/kuharja za delitev, prevoz kosil in pomivanje
posode, delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za uporabo telovadnice in kritje
materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2013 se je sofinanciralo
stroške dela za 0,25 učitelja varstva vozačev, 0,09 deleža učitelja angleškega pouka v kombinaciji
na podružnici, 0,72-0,77 kuharice-gospodinjca, 0,15 hišnika za izvajanje prevozov in 0,39 hišnika
za uporabo telovadnice s strani športnih društev; od 1.9.2013 se je sofinanciralo stroške dela za
0,25 učitelja varstva vozačev, 0,09 deleža učitelja angleškega pouka v kombinaciji na podružnici,
0,89 kuharice-gospodinjca, 0,05 hišnika za izvajanje prevozov in 0,38 hišnika za uporabo
telovadnice s strani športnih društev. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na
podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2012/2013 število učencev 330, število
oddelkov 18, površina v m2 4.950 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ
in del stroškov ogrevanja). V materialnih stroških za OŠ Šturje se je zagotavljajo tudi sredstva za
logopeda. Stroški uporabe telovadnice so pri OŠ Šturje vezani na plačevanje uporabe telovadnice
v Budanjah. Prostore se plačuje po subvencionirani ceni, ki se uporablja za izvajalce športnih
programov. Nižja poraba sredstev za izdatke za blago in storitve se izkazuje predvsem zaradi
nižjih stroškov plačil hišnika – upravljalca dvorane za potrebe športnih društev (prehod iz
podjemne pogodbe v zaposlitev) in nižjih stroškov čiščenja prezračevalnega sistema.
19011 Osnovna šola Dobravlje – dejavnost
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev,
podaljšano bivanje, ločeno poučevanje pouka in jutranjega varstva na podružnicah Vrtovin in
Šmarje, gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov in upravljanje
športne dvorane ter sredstva kritje materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2013 se je sofinanciralo
stroške dela varstva vozačev 0,762 učitelja in 1,48 učitelja za ločeno poučevanje v kombinaciji,
jutranjega varstva in podaljšanega bivanja z namenom ohranitve podružnice Šmarje in Vrtovin,
2,54 gospodinjca-kuharja, 0,39 čistilca za potrebe čiščenja prostorov gostujočega vrtca in 0,95
hišnika za prevoze učencev in skrb za uporabo telovadnice v popoldanskem času; od 1.9.2013 se

je sofinanciralo stroške varstva vozačev za 1,023 učitelja in 1,51 učitelja za ločeno poučevanje v
kombinaciji tudi angleškega jezika, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja z namenom
ohranitve podružnice Šmarje in Vrtovin, 2,55 gospodinjca-kuharja, 0,39 čistilca za potrebe
čiščenja prostorov gostujočega vrtca in 1,14 hišnika za prevoze učencev in skrb za uporabo
telovadnice v popoldanskem času. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi
sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto 2012/2013 število učencev 469, število oddelkov 26,
površina v m2 6.945,42 m2, upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delno
stroške ogrevanja). Na postavki za izdatke za blago in storitve so bila planirana tudi sredstva za
logopedsko dejavnost, ki so ostala neporabljena.
19016 Osnovna šola Otlica – dejavnost
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev, ločeno
poučevanje pouka, delež drugih strokovnih delavcev, gospodinjca/kuharja za delitev kosil in delež
hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so vezani na
uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2013 se je sofinanciralo
stroške dela za 0,48 učitelja za varstvo vozačev in 0,68 za ločeno poučevanje pouka, 0,32 učitelja
čipkarskega krožka, 0,59 gospodinjca-kuharja in 0,35 hišnika; od 1.9.2013 se je sofinanciralo
stroške dela za 0,48 učitelja podaljšanega bivanja, 0,32 učitelja čipkarskega krožka, 0,36 učitelja
za ločeno poučevanje v kombinaciji, 0,10 svetovalnega delavca, 0,54 gospodinjca-kuharja in 0,35
hišnika. Sredstva za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe
(podatki za šolsko leto 2012/2013 število učencev 66, število oddelkov 5, površina v m2 2.112 m2,
upošteva se dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delne stroške ogrevanja). Na
postavki za izdatke za blago in storitve so bila planirana tudi sredstva za logopedsko dejavnost, ki
so ostala neporabljena.
19017 Osnovna šola Col – dejavnost
Občina šoli zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev,
gospodinjca za delitev kosil in delež hišnika za opravljanje šolskih prevozov ter sredstva za kritje
materialnih stroškov, ki so vezani na uporabo objektov šole.
Sredstva za zaposlene se zagotavlja za posamezno šolsko leto. Do 1.9.2013 se je sofinanciralo
stroške dela za 1,52 učitelja varstvo vozačev, 0,52 gospodinjca-kuharja in 0,16 hišnika za potrebe
šolskih prevozov in uporabo telovadnice za potrebe športnih društev ter 0,2 deleža čistilca za
potrebe otroškega vrtca; od 1.9.2013 se je sofinanciralo stroške dela za 0,76 učitelja varstva
vozačev, 0,45 gospodinjca-kuharja in 0,20 hišnika za opravljanje šolskih prevozov in uporabo
dvorane za potrebe športnih društev ter 0,2 deleža čistilca za potrebe otroškega vrtca. Sredstva
za materialne stroške so bila zagotovljena na podlagi sklenjene pogodbe (podatki za šolsko leto
2012/2013 število učencev 175, število oddelkov 10, površina v m2 3.557,75 m2, upošteva se
dejanske stroške zavarovanja, stroške NUSZ in delne stroške ogrevanja).
19024 nagrade učencem, dijakom, študentom
Na tej postavki so sredstva za nagrade, učencem dijakom in študentom za izredne dosežke.
Sredstva se dodeljujejo z javnim razpisom. V letu 2013 se je na javni razpis prijavil en kandidat,
kateremu se je podelilo nagrado v višini 200 €.
19025 Osnovna šola Otlica – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavi
opreme. Osnovni šoli se je zatovilo sredstva za ureditev razglasne postaje in sistema ozvočanja
na šoli.
19033 Osnovna šola Šturje – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavi
opreme. Sredstva so bila namenjena nakupu pomivalnega stroja in obnovi fasade na podružnici
Budanje.
19034 Osnovna šola Dobravlje – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavi
opreme. Sredstva so bila namenjena nabavi in montaži igral ter nekatere druge opreme na
podružnici Skrilje ter stopniščnega vzpenjalca na matični šoli.
19035 Osnovna šola Ajdovščina – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavi
opreme. Sredstva so bila namenjena popravilu stopniščne ograje na podružnici Lokavec.

19036 OŠ Col – investicije
Občina šolam zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in nabavi
opreme. Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji mejnega zidu, popravilu dvigala, nakupu
nujne računalniške opreme, ognjevarne omare, pralnega in pomivalnega stroja ter nekaterim
drugim manjšim nabavam.
19037 Osnovna šola Danila Lokarja
V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca del in izbran izvajalec del za izgradnjo
osnovne šole Danila Lokarja. Z deli smo pričeli v mesecu julij 2013. V letu 2013 se je izvajala AB
konstrukcija objekta. V letu 2014 se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela na
objektu ter zunanja ureditev objekta. Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu marcu 2015.
19042 OŠ Vrtovin
Sredstva za izdelavo načrtov so bila z rebalansom ukinjena, zato realizacije na postavki ni bilo.
19052 OŠ Šturje
V telovadnici Šturje sta bila nameščena dva dvižna košarkaška koša za glavno igrišče iz naslova
bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti.
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 MŠŠ (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
Nadomestila drugih prejemkov delavcev za leto 2013: Občina je v letu 2013 plačevala
nadomestila stroškov povprečno 2.636 € mesečno. V preteklem letu se je zagotavljajo sredstva
za kritje dela materialnih stroškov in sicer v višini kot bi znašalo subvencioniranje šolnine staršem,
ki so skladno s sklepom sveta šole oproščeni plačila (dela) šolnine v višini 183,32 € mesečno.
Občina je tudi v letu 2013 pokrila še del stroškov projekta Potpouri operetnih melodij v višini 1.500
eur.
19030 Glasbena šola – investicije
Občina glasbeni šoli zagotavlja sredstva za ureditev prostorskih pogojev za izvajanje pouka in
nabavi opreme. V preteklem letu se je šoli financiralo ureditev parkirišča pred šolo.
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.
Proračunske postavke
19003 Ljudska univerza - dejavnost
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih so se zagotavljala sredstva za tiste
programe, ki so v javnem interesu občine, računalništvo za starejše odrasle in brezposelne,
svetovanje udeležencem izobraževanj, razvoj in izvedba novih izobraževanj, programi
neformalnega izobraževanja mladih, programi karierne orientacije, načrtovanja in svetovanja na
področju zaposlovanja mladih v skladu s potrebami lokalnega trga dela.

Glavni program
1906 – Pomoči šolajočim
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.
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.d. Nova Gorica, prevoze
dopolnjujejo tudi šole s šolskimi kombiji, prevoznik učencev na OŠ Kozara in starši sami. V letu
2013 je bil izveden javni razpis za obdobje treh šolskih let. Nove ponudbene cene so nižje. Z
novim razpisom se je zagotovilo tudi del prevozov učencev, ki se šolajo v Ciriusu v Vipavi (glede
na dogovor s starši, Ciriusom). Zaradi novih cen prevozov, ki veljajo od 1.9.2013 dalje sredstva na
postavki niso bila v celoti porablja.
19029 regresiranje prehrane učencev
Na osnovi dogovora med šolama Šturje in D. Lokarja Ajdovščina, ki nimata lastne kuhinje za
pripravo kosil in Srednjo šolo V. Pilona Ajdovščina, zagotavlja občina sredstva za regresiranje
kosil po enakih kriterijih kot ostalim šolam. Sredstva se nakazujejo srednji šoli.
19031 subvencioniranje šole v naravi
Občina šolam subvencionira šolo v naravi in letovanja glede na prijavljene programe, ena šola
pomotoma ni posredovala zahtevka, ena šola pa je na zahtevek navedla napačno proračunsko
postavko, zato je znesek iz tega zahtevka knjižen na postavki šolski prevozi.
19050 Subvencioniranje šolske prehrane
Občinski svet Občine Ajdovščina je konec leta 2012 sprejel sklep, s katerim se je potrdila
namera, da se sredstva, ki so sicer namenjena za organizacijo Silvestrovanja 2012, poslovnim
darilom in čestitkam, nameni v šolske sklade vseh 5 osnovnih šol v občini Ajdovščina za
sofinanciranje malic in kosil učencev, kasneje pa tudi kritju drugih stroškov šolanja učencev, ki
imajo stalno bivališče v občini Ajdovščina in ki zaradi slabih premoženjskih razmer ne zmorejo
plačevati teh stroškov. V letu 2013 se je za kritje navedenih stroškov namenilo 27.771,58 €.
Podprogram
19069003 Štipendije
Vključujejo sredstva za štipendiranje za pedagoške poklice, štipendije za druga področje ,
štipendije za nadarjene
Proračunske postavke
19051 Občinske štipendije
V letu 2013 se je na postavki zagotavljalo 3.000 € za štipendije študentom, ki se bodo vpisali na
študijski program fizika 1. stopnja, na UNG, Fakulteti za aplikativno naravoslovje (200€ na mesec
za 5 štipendij). Podeljene so bile tri štipendije, konec leta se je štipendiji odpovedal en študent.
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

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 in 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
Zajema sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in
vzdrževanja materinskih domov.
Proračunske postavke
20002 pomoč staršem ob rojstvu otrok
Sredstva na tej postavki so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Tudi v letu
2013 je višina pomoči znašala 400 EUR. V letu 2013 so bila sredstva izplačana še za 56 otrok, ki
so bili rojeni konec leta 2012 in za 194 otrok rojenih v letu 2013 (starši lahko oddajo vlogo 6
mesecev po rojstvu otroka).
Glavni program
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov
v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo,
pomoči materialno ogroženim in 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
V letu 2013 se je Centru za socialno delo iz te postavke sofinanciralo izvedbo programa
»Rejništvo od danes do jutri« v višini 922 €.
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 2013 so bila planirana za 9 družinskih pomočnikov mesečno, v letu 2013 pa se je
število družinskih pomočnikov znižalo (povprečno mesečno 7,75 družinskih pomočnikov), zato
sredstva na postavki niso v celoti realizirana.
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 narekuje zakon o socialnem varstvu občini.
Proračunske postavke
20008 Sofinanciranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih
Po zakonu o socialnem varstvu 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 CSD. Zavodi za
odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev. Ceno potrdi MDDSZ. Potrebnih sredstev ni mogoče natančno predvideti, saj
so odvisna od števila upravičencev in višine doplačil, ki jih mora zagotavljati občina – med letom
se število upravičencev lahko zmanjša/poveča, prav tako se lahko med letom zmanjša/poveča
višina doplačil. Občina je v letu 2013 (so)financirala stroške storitev v splošnih socialno varstvenih
zavodih mesečno povprečno 55 občankam in občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki
zavezancev, niso zmogli plačati celotne cene oskrbe. Povprečno je občina plačevala po 531 € /
mesec / osebo.
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 v najmanj v višini 50 %, zagotavljamo
pa večji delež. V letu 2013 je storitev pomoči na domu opravljalo 14,5 socialnih oskrbovalk, od
tega sta bili dve oskrbovalki zaposleni preko javnih del (pri vsakem izvajalcu ena). CSD je storitev
opravljal povprečno pri 43 uporabnikih mesečno, Pristan pa pri 53 uporabnikih mesečno.
Povprečni mesečni strošek občine iz naslova subvencije je znašal 6.696,16 € pri CSD in 7.388,02
€ pri Pristanu.
Upravičenem, ki v skladu s pravilnikom ne morejo delno ali v celoti plačevati storitve, se na
podlagi odločbe CSD storitev plačuje iz občinskega poračuna. V letu 2013 je bilo 5 uporabnikov
storitve upravičenih do oprostitve plačila, v povprečju 234,80 € na osebo mesečno.
20016 Center za 3. življenjsko obdobje
V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca in izbran izvajalec del za izgradnjo Centra
za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina. Z deli smo pričeli v mesecu julij 2013. V letu 2013 je bila
zgrajena konstrukcija objekta ter del obrtniških in instalacijskih del v objektu. V izvajanju so
obrtniška in instalacijska dela v objektu ter potrebno je izvesti še zunanjo ureditev ob objektu.
Dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2014.

Podprogram
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih:
Obsega sredstva za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi
stanovanja (subvencioniranje najemnin) in plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, ki bi
lahko poravnali stroške.
Proračunske postavke
20014 Enkratne denarne pomoči
V letu 2012 je bil sprejet nov odlok o socialnih in drugih pomočeh v občini Ajdovščina. Socialni
pomoči po odloku sta občinska denarna socialna pomoč in doplačilo nadomestne oblike bivanja in
oskrbe izven mreže javne službe, za drugo pomoč pa se šteje plačilo pogrebnih stroškov. Po
odloku se občinsko denarno socialno pomoč lahko dodeli v višini 200 € letno, za vlagatelje, ki
imajo družino pa še po 25% zneska denarne pomoči za vsakega družinskega člana. V letu 2013
je občina izplačala 61 enkratnih denarnih pomoči, od tega so bile 3 pomoči odobrene za plačilo
pogrebnih stroškov.
20015 pomoči pri uporabi stanovanja
Subvencija stanarin socialno ogroženim je zakonska obveza občine po Stanovanjskem zakonu.
Do subvencij stanarin je bilo konec leta 2013 mesečno upravičenih 48 občanov in sicer ob
upoštevanju socialnega stanja (na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) v
različnih višinah, od tega je bilo 7 subvencij za tržne najemnine. Povprečni mesečni znesek
subvencije v letu 2013 je znašal 121,31 € na občana. Od tega je povprečna mesečna subvencija
za neprofitna stanovanja znašala 106,24 € na občana, povprečna mesečna subvencija za tržna
stanovanja pa 209,58 €.
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 programa pomoč odvisnikom in njihovim
svojcem. V letu 2013 je bil izveden nov javni razpis na katerem je bil izbran že dosedanji izvajalec
Zavod Pelikan – Karitas. Poraba sredstev je nekoliko nižja, glede na to, da se je program v
začetku leta izvajal v manjšem obsegu.
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 2013 zagotavlja na tej postavki Karitasu sredstva za finančno
pomoč delavcem, ki so izgubili delo zaradi stečajev podjetij (plačilo položnic, materialna pomoč,
sanitetni material).
20006 Rdeči Križ
V letu 2013 se je na podlagi Zakona o Rdečem Križu, ki predvideva, da občine z območnimi
organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja
območnih organizacij RKS in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem
interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije RKS na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti,
zagotovilo sredstva za sofinanciranje izvedbe programov: »Nudenje materialne in finančne
pomoči«, »Tudi v starosti nam je lepo«, »Letovanje starejših«, »Da bo korak v šolo lažji«,
»Novoletna obdaritev« in drugih programov ter za tekoče delovanje OZRK Ajdovščina (materialni

stroški uporabe prostora za delovanje) v skupni višini 6.200 €, ter 18.000 € za plačilo položnic,
materialne pomoči in sanitetnega materiala delavcem, ki so izgubili delo zaradi stečajev podjetij.
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva
Občina Ajdovščina je v oktobru 2009 sprejela Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih
in ostalih neprofitnih organizacij. Pravilnik ločuje organizacije s področja socialnega varstva na
dva sklopa, sredstva pa se razdelijo na podlagi javnega razpisa. V letu 2013 je bilo sofinanciranih
15 humanitarnih organizacij in 18 invalidskih organizacij, v skupni višini 26.914,11 €.
PREGLED PREDPISOV
- zakon o socialnem varstvu
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
- stanovanjski zakon
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- zakon o Rdečem križu Slovenije
- zakon o lokalni samoupravi
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
Realizirana so sredstva za odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.
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 za sanacijo cest po naravnih nesrečah so bile sanirane ceste,
poškodovane zaradi plazenja in poplav; cesta Velike Žablje – Šmarje na odseku plazečega terena
pod Šmarjami, cesta skozi Vrtovin pri pokopališču zaradi poškodovanega asfalta zaradi poplave,
ter ostali odseki cest. V okviru sanacije plazenja je bil izgrajeno novo kablovodno omrežje do
črpališča Skuk in transformatorska postaja za napajanje črpališča.
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 oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Proračunske postavke
23006 splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev je podana v poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
3.2.1.2. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu
s 44. členom ZJF
Skupen presežek vseh računov Občine Ajdovščina za leto 2013 znaša 3.230.266,42€. Prenos je
delno namenski, delno pa služi pokrivanju odhodkov v integralnem proračunu in sicer so zneski
namenskih sredstev v skupni višini 1.764.980,66€ naslednji:
- sredstva najemnin komunalne infrastrukture v višini 1.068.846,37€;
- sredstva najemnin stanovanj v višini 17.055,40€,
- sredstva okoljskih dajatev v višini 564.221,89€,
- sredstva krajevnih skupnosti v višini 114.857,00€.
3.2.1.3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom
ZJF
Na dan 31.12.2013 je proračun izkazoval kratkoročne obveznosti v višini € 1,735.144,92, od tega:
- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine € 663,60;
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih € 68.336,36 z naslova obračunanih in neizplačanih
plač za december 2013;
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 1,100.963,13;
druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 67.248,36;
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 497.933,47.
3.2.1.4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika
v skladu z 41. členom ZJF
V letu 2013 novih obveznosti po 41. členu ZJF ni bilo.
3.2.1.5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih
zahtevkov iz naslova poroštev
V letu 2013 Občina Ajdovščina ni izdala ali unovčila nobenega poroštva, prav tako v letu 2013 ni
bila opravljena nobena izterjava regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

3.2.1.6. Poročilo o opravljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev
Župan Občine Ajdovščina je v letu 2013 v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto 2013 sprejel dva
sklepa o prerazporeditvah proračunskih sredstev in sicer sklep, ki zajema prerazporeditve v
obdobju od 7.2.2013 do 30.6.2013 in sklep, ki zajema prerazporeditve v obdobju od 1.7.2013 do
31.12.2013. Oba sklepa s prilogami sta navedena v nadaljevanju. V prilogah sklepa so zajete tudi
prerazporeditve, ki se nanašajo na krajevne skupnosti.
1. sklep
OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB4 (14/2013 popr.) in
5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Ur.l. RS št. 13/2012 in 12/2013) je
župan Občine Ajdovščina dne 30.6.2013 sprejel naslednji
SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za
proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 –
nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske
uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih
skupnosti.
Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od
7.2.2013 do 30.6.2013.
Številka: 4102-2/2012
Datum: 30.6.2013
ŽUPAN
Marjan Poljšak

2. sklep
OBČINA AJDOVŠČINA
ŽUPAN
Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB4 (14/2013 popr.) in
5. člena Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 (Ur.l. RS št. 13/2012, 12/2013 in
60/2013) je župan Občine Ajdovščina dne 31.12.2013 sprejel naslednji
SKLEP O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Župan v okviru svojih pooblastil sprejme sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev za
proračunske uporabnike 7500 – občinska uprava, 7501 – župan, 7502 – občinski svet, 7503 –
nadzorni odbor, 7504 – turistično informacijski center in 7505 – Ajdovske novice. Za proračunske
uporabnike krajevne skupnosti sklepe o prerazporeditvah sprejemajo predsedniki krajevnih
skupnosti.
Opravijo se prerazporeditve, ki so razvidne iz priloge tega sklepa in se nanašajo na obdobje od
1.7.2013 do 31.12.2013.
Številka: 4102-2/2012
Datum: 31.12.2013
ŽUPAN
Marjan Poljšak

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta župana
3.2.2.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
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
Realizirana so sredstva za izplačilo obema podžupanoma in sicer v višini 50% zneska za
nepoklicno opravljanje funkcije in plača župana.
01011 materialni stroški za funkcionarje
Sredstva so bila porabljena za poslovna darila, nabavo pijače in hrane za pogostitve gostov in za
nabavo cvetja za navedene priložnosti (obisk predsednika države, obisk Računskega sodišča,
Svet regije in drugo).
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.
Proračunske postavke
04005 Nagrade in priznanja za dosežke
Sredstva so bila porabljena za denarne nagrade in priznanja za dosežke občanov s področja
kulture, športa in znanosti ter za nagrade učencem in dijakom, ki so dosegli zlata priznanja na
državnih tekmovanjih.

3.2.3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta občinskega sveta
3.2.3.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
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
Realizirana so sredstva v višini sejnin za seje občinskega sveta in delovnih teles – odborov in
komisij v letu 2013.
01006 financiranje političnih strank
Realizirana so sredstva za financiranje političnih strank v višini 0,35€ na glas v skladu s številom
glasov dobljenim na zadnjih volitvah.
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.
3.2.4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta nadzornega odbora
3.2.4.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
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
Realizirana so sredstva za sejnine, plačilo poročil in ostale materialne stroške nadzornega
odbora.
3.2.5. Poročilo o realizaciji finančnega načrta turistično informacijskega centra
3.2.5.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
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
Postavka je bila realizirana za plačilo plače ter prispevkov delodajalca za zaposlene v TIC.
06028 materialni stroški TIC
Iz te postavke so bili plačani materialni stroški TIC-a – dnevnice in stroški prevoza zaposlenih.
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
Sredstva v letu 2013 so bila namenjena oglaševanju in drugim promocijskim aktivnostim TIC-a kot
tudi ponatisu obstoječih ter produkciji novih turističnih materialov.

3.2.6.. Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenega letnega programa dela Ajdovske
novice
3.2.6.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
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 ajdovske novice
Realizirana so sredstva za plače v delu, ki odpade na pripravo občinskega glasila.
06028 materialni stroški ajdovske novice
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov izdajanja občinskega časopisa in
sicer: stroškov za založniške in tiskarske storitve, telekomunikacije, poštnino in za delo po
pogodbi
3.2.7. Finančni načrt KS Ajdovščina
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov, investicijski transfer OA - sredstva za nakup opreme
ter lastna sredstva iz naslova najemnine Doma krajanov v Ajdovščini.
KS je v letu 2013 imela planirano urejanje javnih površin ter ureditev JR. Sredstva za te investicije
so bile na postavkah v proračunu OA ter planirane v izvedbi OA. Ureditev javnih površin na Livadi
se je zaradi dolgotrajnega reševanja z lastnikom zemljišč ter iskanju optimalne rešitve precej
zavlekla in je tako do izbire izvajalca del prišlo šele v mesecu januarju 2014. Prav tako se zaradi
daljšega pridobivanja služnosti ni pričela investicija ureditve JR na IV. prekomorski ulici v
Ajdovščini. Sredstva se prenašajo v leto 2014.
KS Ajdovščina je za potrebe Doma krajanov nabavila dvižno ploščad.
3.2.7.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
poročilo o realizaciji proračuna
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
5.515,00
4.874,56
88,39
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,33
0,73 221,21
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
46.282,80
45.760,48 98,87
institucij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
Indeks
402
Izdatki za blago in storitve
33.379,11
30.739,66 92,09
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
21.260,00
20.522,68 96,53

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom
Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2013 ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Ajdovščina 2.214,41 EUR. Sredstva so
prosta in namenjena za pokritje obveznosti do dobaviteljev ter izdatkom za tekoče poslovanje KS,
za stroške tekočega vzdrževanja ter nakupu opreme v letu 2014.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.8. Finančni načrt KS Batuje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti, javnih površin in prostorov ter lastna sredstva iz naslova
najemnine Doma krajanov, sredstva iz naslova grobnine ter sredstev donacij za izvedbo
krajevnega praznika.
Izvedeno je bilo urejanje javnih poti ter površin v športnem parku (asfaltacija)
Ostala sredstva ter izvajanje investicij: urejanje športnega parka, meteornih vod ter javne
razsvetljave je bilo preneseno v proračun OA.
3.2.8.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
Indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
272,00
206,82
76,04
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.841,00
1.841,00 100,00
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
24,95
24,95 100,00
730
Prejete donacije in darila od dom. pravnih
1.100,00
1.100,00 100,00
oseb
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
12.173,94
11.779,60
96,76
institucij

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
Konto
402

-

Naziv
Izdatki za blago in storitve

veljavni plan
16.971,26

realizacija
Indeks
15.674,83
92,36

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstev iz naslova najemnin
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Batuje izkazuje prenos v višini 836,71 EUR.
Sredstva so prosta ter namenjena pokrivanju izdatkov za pokritje obveznosti do dobaviteljev, za

tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja. 321,99 EUR je sredstev iz naslova
grobnine ter so namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 18.11.2013 ter 20.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.9. Finančni načrt KS Brje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter lastna sredstva (v letu 2013 niso bila realizirana)
iz naslova grobnine.
Pričela se je izvajati sanacija podpornega zidu v zaselek Furlani. Izvedena je bila rušitev prizidka
Doma krajanov. S sredstvi grobnine je v letu 2013 bila izvedena sanacija fasade mrliške vežice.
3.2.9.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
70,00
6,11
0,09
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.200,00
3.261,00 101,91
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
21.162,84
20.843,77
98,49
institucij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
402

-

naziv
Izdatki za blago in storitve

veljavni plan
28.963,54

realizacija
Indeks
26.648,31 92,01

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo nerealizirana sredstva planirane najemnine
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Brje izkazuje prenos v višini 1.993,27 EUR.
Sredstva so prosta in so namenjena pokrivanju obveznosti do dobaviteljev in izdatkom za tekoče
poslovanje KS. Del sredstev v višini 949,31 EUR je sredstev iz naslova grobnine ter so
namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.

3.2.10. Finančni načrt KS Budanje
3.2.10.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter športnega parka. Lastni prihodki KS zajemajo
predvsem sredstva najemnine dvorane, obresti vezanih depozitov ter prejete donacije, ki so jih
prejeli od domačih ter tujih predstavnikov za prenovo kipa padlemu madžarskemu huzarju v Logu.
Urejeno je bilo odvodnjavanje pri stari osnovni šoli, zgrajen podporni zid v Logu ter izvedena
vzdrževalna dela na JP ter prostorih KS. V sodelovanju z madžarskim kulturnim društvom se
izvaja - restavrira kip madžarskega husarja v Logu.
Investicija obnove fasade na stari OŠ je bila prenesena v proračun OA. Prav tako tudi izgradnja
meteorne kanalizacije.
-

realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
Konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
6.396,00
7.330,48 114,61
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
555,15 0,00
730
Prejete donacije in darila domačih pravnih
9.896,00
9.896,00 100,00
oseb
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
30.475,56
30.095,43 98,75
institucij

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
402
Izdatki za blago in storitve
50.629,80
49.448,34 97,66

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom:
podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Budanje izkazuje prenos v višini 12.735,81
EUR. Od tega je 11.000,00 EUR sredstva samoprispevka, ki jih je KS prejela od Slovenske
odškodninske družbe kot vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in jih bo KS
namenila obnovi fasade stare šole v Budanjah, ki se pravkar izvaja. Ostala sredstva na računu so
prosta in so namenjena pokritju kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ter pokrivanju izdatkov za
tekoče poslovanje KS, za stroške tekočega vzdrževanja prostorov.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 30.04.2013, 24.06.2013, 14.08.2013 ter 24.09.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.11. Finančni načrt KS Cesta
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov, nakup opreme za prostore ter sredstva za
vzdrževanje igrišča in okolice. Lastna sredstva so sredstva najemnine, ki pa v letu 2013 niso bila
realizirana.

Izvajalo se je vzdrževanje JP (čiščenje obcestnih jaškov, tamponiranje JP, ipd. ) ter vzdrževanje
športnega igrišča in okolice (mreža ipd.). Sredstva za projektno dokumentacijo (idejno zasnovo)
za ureditev pokopališča v Vipavskem Križu so bila prenesena ter realizirana v proračunu OA.
3.2.11.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan realizacija
Indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
65,00
0,61
0,94
premoženja
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
16.571,49
16.096,80 97,13
institucij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
402
420

-

naziv
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

veljavni plan
16.839,68
350,00

realizacija
Indeks
16.230,36 96,38
348,00 99,43

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstev iz naslova najemnin
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Cesta 72,24 EUR prenosa sredstev v
naslednje leto. Sredstva so prosta in namenjena tekočemu poslovanju KS v letu 2014.
3.2.12. Finančni načrt KS Col
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške,
stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske
službe. Lastna sredstva so sredstva grobnine.
V letu 2013 je KS izvedla s sredstvi za vzdrževanje javnih poti asfaltirala odseke JP ter postavila
varnostno ograjo.
3.2.12.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
15,00
7,30
48,67
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.780,00
3.837,00 101,51
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
72.454,45
71.794,85
99,09
organizacij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
79.732,67
75.705,23
94,95

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom
podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstev iz naslova obresti nočnih depozitov

Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Col prenaša v skupnem znesku 3.417,14 EUR.
Sredstva na računu so prosta in so namenjena tekočemu poslovanju KS v letu 2014. Sredstev iz
naslova grobnine je 1.118,59 EUR in so namenjena pokrivanju izdatkom te dejavnosti.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 15.11.2013 ter 18.11.2013 področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.13. Finančni načrt KS Črniče
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
opremo prostorov KS, za tekoče vzdrževanje javnih poti, sredstva za opremo prostorov KS ter
lastna sredstva. Lastna sredstva so sredstva najemnine (najemnik Pošta Slovenije d.o.o.) ter
sredstva prejetih donacij, predvsem tujih donacij za postavitev spominskega obeležja na vojaškem
pokopališču. Sredstva za ta namen so bila dodatno dodeljena KS tudi iz OA.
V letu 2013 je KS izvedla tekoče vzdrževanje javnih poti ter nabavila opremo za nove prostore
KS. Del investicijskih sredstev namenjenih KS v višini 1.570,00 EUR je bil vključen v proračun OA
in sicer na postavki ureditve JR. Sredstva so bila realizirana skladno s planom.
3.2.13.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
3.006,00
2.646,72
88,05
premoženja
730
Drugi nedavčni prihodki
100,00
100,00 100,00
731
Prejete donacije in darila mednarodnih
2.000,00
2.000,00 100,00
institucij
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
21.835,97
21.107,11
96,66
organizacij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
Indeks
402
Izdatki za blago in storitve
25.807,73
21.002,61
81,38
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.000,00
1.827,65
91,38

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2013 ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Črniče 3.889,33 EUR prenosa
sredstev v naslednje leto. Sredstva so prosta in so namenjena tekočemu poslovanju KS oz.
vzdrževanju prostorov KS.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.

3.2.14. Finančni načrt KS Dobravlje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz
naslova najemnine prostorov KS, ki pa v letu 2013 niso bila realizirana.
V letu 2013 investicijskih sredstev KS ni imela, se je pa izvajalo tekoče vzdrževanje javnih poti ter
prostorov KS.
3.2.14.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
65,00
3,56 5,48
premoženja
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
6.803,39
6.162,12 90,57
institucij
-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
Realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
7.357,22
6.652,92 90,43
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstev iz naslova najemnin
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Dobravlje prenaša v leto 2014 1,59 EUR.
Sredstva, ki se prenašajo so prosta ter namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.15. Finančni načrt KS Dolga Poljana
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter športnega parka in sredstva za opremo prostorov
KS. Lastni prihodki KS zajemajo predvsem sredstva najemnine v prostorih KS (tf. centrala),
prejete donacije za izvedbo krajevnega praznika ter obresti depozitov. KS je prejela tudi sredstva
preplačila električne energije.
Poleg sredstev za tekoče vzdrževanje javnih poti, meteorne
kanalizacije ter športnega igrišča Martinšče so KS bila dodeljena tudi sredstva odškodnine zaradi
vplivov odlagališča komunalnih odpadkov.
KS je v letu 2013 izvedla manjše dela na meteorni kanalizaciji, tekočemu vzdrževanju javnih poti,
poslovnih prostorov ter urejala okolico športnega parka (postavitev pergole, asfaltacija ipd). KS je
pokrila odprte postavke – obveznosti do OA - iz naslova izgradnje vodovodnih priključkov.
Obveznosti so znašale 3.234,00 EUR.
3.2.15.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
783,00
890,93 113,78

714
730
740

-

-

premoženja
Drugi nedavčni prihodki
Prejete donacije in darila domačih pravnih
oseb
Transferni prihodki iz javnofinančnih
institucij

39,28
500,00
25.892,79

39,28 100,00
430,00 86,00
14.310,55

55,27

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
22.010,63
9.332,16 42,40
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.000,00
5.924,71 98,75
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 740 – Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstva iz občinskega proračuna za planirano
urejanje, sanacijo javnih poti po izgradnji kanalizacije v Dolgi Poljani - KS planirano investicijo v
letu 2013 zaradi še ne zaključene občinske investicije kanalizacije ni izvedla - sredstva se tako
prenašajo v leto 2014.
podskupina 420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev: indeks realizacije nasproti planiranim
sredstvom znižuje predvsem postavka vzdrževanja javnih poti - KS sanacijo poti po izgradnji
kanalizacije v Dolgi Poljani ni mogla izvesti, saj občina s to investicijo v KS Dolga Poljana še ni
zaključila.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Dolga Poljana v leto 2014 prenaša 11.896,88
EUR. Od tega je 1.896,88 EUR na računu ter 10.000,00 EUR depozitov. Sredstva depozita v
višini 8.000,00 so sredstva, ki jih je KS prejela od Slovenske odškodninske družbe kot vračilo
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in jih bo namenila obnovi dvorane KS. Ostala sredstva
so prosta in namenjena tekočemu poslovanju KS, tekočemu vzdrževanju prostorov ter
investicijam, ki se bodo preko izvajale v KS.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 08.08.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.16. Finančni načrt KS Gaberje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in prostorov ter športnega parka. Lastni prihodki KS zajemajo
predvsem sredstva najemnine v prostorih KS (tf. centrala) ter sredstva grobnine.
V letu 2013 je KS sredstva namenila predvsem vzdrževanju javnih poti. Sredstva za vzdrževanje
poslovnih prostorov ter športnim površinam prenaša v leto 2014 (to so lastna sredstva KS).
Ostalih sredstva iz proračuna KS Gaberje v letu 2013 ni imela.
3.2.16.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
1.610,00
1.567,28
97,35
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.052,00
1.335,00 126,90

740

-

Transferni
institucij

prihodki

iz

javnofinančnih

4.060,65

2.993,40

73,72

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
17.283,95
4.588,67
26,55

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom
podskupina 740 – Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstva iz občinskega proračuna za izvedbo
krajevnega praznika, ki ga v letu 2013 KS ni organizirala ter neizkoriščena sredstva sejnin
namenjenih predsedniku KS
podskupina 402 –izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo manjše realizacije od planiranih na področju pokopališke dejavnosti, tekočega
vzdrževanja poslovnih prostorov ter tekočega vzdrževanja športnih površin (otroškega igrišča) in
nekatere postavke na področju materialnih izdatkov.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Gaberje prenos sredstev v višini
11.868,31 EUR. 3.217,19 EUR je sredstev iz naslova grobnine ter so namenjena pokrivanju
izdatkom te dejavnosti. Ostala sredstva, ki se prenašajo so prosta in so namenjena pokrivanju
izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja prostorov ter športnega
igrišča.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 02.10.2013 ter 20.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.17. Finančni načrt KS Gojače – Malovše
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in lastne prihodke. Lastni prihodki so iz naslova najemnin za
kmetijska zemljišča in gozdove ter iz naslova najemnin poslovnih prostorov.
KS je v letu 2012 izvedla ureditev ter preplastitev poti v Malovšah, uredila del meteorne
kanalizacije ter sanirala podporni zid med naseljem Gojače in Malovše.
V letu 2013 so sredstva bila realizirana predvsem na tekočem poslovanju oz. vzdrževanju javnih
poti ter prostorov. Ostalih sredstva iz proračuna KS Gojače Malovše v letu ni imela.
3.2.17.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
poročilo o realizaciji proračuna
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
710
714
740

-

Naziv
veljavni plan
Udeležba na dobičku in dohodki od
580,00
premoženja
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
Transferni prihodki iz javnofinančnih
5.084,00
institucij

realizacija
indeks
515,63
88,90
333,42
4.551,99

0,00
89,54

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto
402
-

naziv
Izdatki za blago in storitve

veljavni plan
6.831,93

realizacija
indeks
4.869,88
71,28

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
podskupina 402 –izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižuje manjša realizacija od planirane na področju tekočega vzdrževanja javnih poti ter nekatere
postavke na področju materialnih izdatkov.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Gojače Malovše na računu prenaša 1.365,67
EUR. Sredstva so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za
stroške tekočega vzdrževanja javnih poti.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 22.07.2013 ter 05.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.18. Finančni načrt KS Kamnje – Potoče
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in lastne prihodke. Lastni prihodki so iz naslova najemnin, obresti
depozitov ter grobnine in vodarine.
V letu 2013 je KS na objektu stare OŠ zamenjala nekaj oken ter izvedla planirano vzdrževanje
javnih poti. Nerealizirana sredstva grobnine ter vodarine se prenašajo v leto 2014.
3.2.18.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
570,00
722,14 126,69
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.900,00
4.796,00
97,88
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
19.292,65
18.106,34
93,85
-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
50.660,40
21.058,32
41,57
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja - indeks realizacije nasproti
planiranim sredstvom zvišujejo prejeta sredstva iz naslova obresti depozitov
podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo predvsem postavke na področju pokopališke dejavnosti ter vzdrževanja vodovoda.
Neporabljena sredstva teh postavk se prenašajo v leto 2014.

V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Kamnje-Potoče prenaša 28.463,91 EUR. Na
računu je 8.463,91 EUR, depozitov je 20.000,00 EUR. Sredstva prenosa iz naslova grobnine
znašajo 4.167,26 EUR in jih bo KS namenila izdatkom te dejavnosti. Sredstva prenosa iz
naslova vodarine znašajo 21.615,58 EUR in so namenjena tekočemu ter investicijskemu
vzdrževanju vodovoda. Ostala sredstva v višini 2.681,07 EUR so prosta in so namenjena
pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja javnih poti ter
poslovnih objektov.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.19. Finančni načrt KS Lokavec
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS, sredstva proračuna za
tekoče vzdrževanje javnih poti in lastne prihodke. Lastni prihodki so predvsem prihodki iz naslova
najemnin ter donacije za izvedbo prireditev v KS. Slednji v letu 2013 niso bili realizirani.
KS je v letu izvajala planirano tekoče vzdrževanje javnih poti ter prostorov. Nabavila je stole za
dvorano ter oglasno desko za potrebe KS. Investicija širitve pokopališča ter izgradnja mrliške
vežice je prenesena v proračun OA. Prav tako tudi zaposlitev čistilke v dvorani, ki je bila do
meseca aprila 2013 zaposlena na KS. Zaradi ureditve delovnega razmerja je od aprila 2013
zaposlena na OA.
Dodatno je bilo iz proračuna KS dodeljeno 1.500,00 EUR za organizacijo in izvedbo »Festivala
češenj«.
3.2.19.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
Konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
11.870,66
12.215,11 102,90
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
345,23
0,00
730
Prejete donacije in darila domačih pravnih
300,00
0,00
0,00
oseb
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
8.760,96
8.216,66
93,79
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
Konto
400
401
402
420

-

naziv
Osnovne plače
Prispevki
Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

veljavni plan
2.554,67
456,32
18.436,16
3.186,66

realizacija
Indeks
2.554,67 100,00
456,32 100,00
17.296,91
93,82
3.154,76
99,00

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
podskupina 730 – Drugi izredni nedavčni prihodki: razliko med planiranimi in realiziranimi sredstvi
izkazujejo nerealizirana sredstva planiranih donacij za izvedbo krajevnega praznika

V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Lokavec na računu 671,30 EUR. Sredstva so
prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS, ter za stroške tekočega
vzdrževanja prostorov.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 02.04.2013 ter 20.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.20. Finančni načrt KS Otlica – Kovk
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške,
stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske
službe. Lastna sredstva so sredstva iz naslova najemnin.
KS v letu 2013 je bilo izvedeno planirano vzdrževanje javnih poti ter prostorov KS. Investicija
ureditve ogrevanja v Domu krajanov na Otlici je bila prenesena v proračun OA.
3.2.20.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
2.110,00
2.027,18
96,07
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
3,71
0,00
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
49.134,68
48.575,36
98,86
institucij

-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
52.011,85
50.782,71
97,64
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Večjih odstopanj med planom in realiziranim proračunom v letu 2013 ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Otlica Kovk v leto 2014 prenaša 587,00 EUR.
Sredstva prenosa so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.
Prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 2013 ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.21. Finančni načrt KS Planina
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS. Lastna sredstva so
sredstva najemnin, ki pa so bila v letu 2013 le deloma realizirana.
KS je v letu 2013 izvedla tekoče vzdrževanj javnih poti ter prostorov in uredila del meteornih vod
(v zaselku Koboli).

V proračun OA so bila prenesena sredstva za izvedbo avtobusnega postajališča, kar je tudi bilo
realizirano. Prav tako tudi postavite nove javne razsvetljave v Dolenji vasi.
3.2.21.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
-

realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
115,00
22,96
19,96
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
235,19
0,00
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
13.046,05
12.545,22
96,16
institucij

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
14.073,45
12.716,87
90,36

-

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova najemnin
podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Planina prenaša 763,71 EUR sredstev na
računu. Sredstva so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter za
stroške tekočega vzdrževanja objektov.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 22.07.2013 ter 16.09.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.22. Finančni načrt KS Podkraj
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške,
stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske
službe. Lastna sredstva so sredstva grobnine ter sredstva obresti depozitov.
KS je v letu 2013 nabavila opremo za novo mrliško vežico, izvedla tekoče vzdrževanje javnih poti,
poslovnih prostorov (nov el.števec) ter sanacijo ter asfalatcijo poti v zaselku Bela in ceste VišnjeBela.
Del investicijskih sredstev je bil v proračunu OA na postavki pokopališča Podkraj.
3.2.22.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

konto
710
713
714
740

-

-

Naziv
veljavni plan
Udeležba na dobičku in dohodki od
420,00
premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.324,00
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
Transferni prihodki iz javnofinančnih
69.671,11
institucij

realizacija
indeks
1.129,56 268,94
2.352,00
637,03
69.290,10

101,20
0,00
99,45

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
76.944,28
71.623,49
93,08
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.842,00
3.753,44
97,69
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstev iz naslova obresti nočnih in vezanih
depozitov
podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki:. izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Podkraj v leto 2014 prenaša 5.765,90 EUR. Od
tega je 3.764,75 sredstev iz naslova grobnin in jih bo KS namenila stroškom te dejavnosti. Ostala
sredstva prenosa so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 05.09.2013 ter 20.09.2013 na področju tekoče in investicijske porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.23. Finančni načrt KS Predmeja
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS (za materialne stroške,
stroške tekočega vzdrževanja prostorov, javnih poti ter sredstva namenjena izvajanju zimske
službe. Lastna sredstva so sredstva najemnine ter prispevkov krajanov za asfaltacijo odsekov
javnih poti. 1
Izvedena je bila asfaltacija nekaterih odsekov javnih poti ter tekoče vzdrževanje poslovnih
prostorov.
3.2.23.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
720,00
733,85 101,92
premoženja
714
Drugi nedavčni prihodki
3.400,78
3.992,49 117,40
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
41.750,73
41.206,43
98,70
institucij

-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
52.378,78
43.347,46
82,76
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

Na nivoju podskupine prihodkov večjih odstopanj ni bilo.
podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo manjša realizacija tekočega vzdrževanja javnih poti ter nekatere postavke na področju
materialnih stroškov. Neporabljena sredstva teh postavk se prenašajo v leto 2014.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Predmeja prenaša 10.994,83 EUR. Od tega je
1.902,56 EUR namenskih sredstev za izplačilo upravičencev vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje. 8.040.71 EUR je sredstev iz naslova prispevkov krajanov za investicije in jih bo KS
namenila predvsem asfaltaciji cest v KS. Ostala sredstva prenosa so prosta in so namenjena
pokrivanju izdatkov tekočega poslovanja KS.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.24. Finančni načrt KS Selo
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz
naslova najemnine, naslova grobnine ter donacije za organizacijo krajevnega praznika.
KS je v letu 2013 izvajala tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, javnih poti ter dela meteorne
kanalizacije.
Investicijska sredstva v višini 9.000,00 EUR so bila prenesena v proračun OA na postavko projekti
za izgradnjo športnega igrišča. Investicija širitve pokopališča z dokončanjem ograjnega zidu in
ureditvijo parkirišč je bila realizirana skladno s planom.
3.2.24.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
-

realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
65,00
123,85 190,54
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.150,00
2.541,00 118,19
730
Prejete donacije in darila od dom.pravnih
350,00
350,00 100,00
oseb
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
10.982,00
10.724,16
97,65
institucij

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
15.607,93
14.443,02
92,54

-

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo več prejeta sredstva iz naslova najemnin
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Selo prenaša 1.428,92 EUR sredstev na računu
KS. 810,57 je sredstev iz naslova grobnine, ostalo so prosta in so namenjena pokrivanju izdatkov
za tekoče poslovanje KS.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 22.07.2013 ter 18.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.25. Finančni načrt KS Skrilje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev.
KS je v letu 2013 izvedla tekoče vzdrževanje javnih poti. Ostalih investicijskih sredstev v letu
2013 ni imela.
3.2.25.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
710
714
740

-

Naziv
dobičku in

veljavni plan
od
3,00

Udeležba na
dohodki
premoženja
Drugi izredni nedavčni prihodki
Transferni prihodki iz javnofinančnih
institucij

0,00
3.782,68

realizacija
Indeks
2,22
74,00
0,43
3.481,93

0,00
92,05

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun

Konto
Naziv
veljavni plan
402
Izdatki za blago in storitve
3.791,97
- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

realizacija
indeks
3.157,50
83,27

Na nivoju podskupine prihodkov večjih odstopanj ni bilo.
podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo manjša realizacija nekaterih postavk materialnih stroškov. Neporabljena sredstva teh
postavk se prenašajo v leto 2014.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Skrilje v leto 2014 prenaša 332,94 EUR.
Sredstva so prosta in so namenjena tekočemu poslovanju KS v letu 2014.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 14.08.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.

3.2.26. Finančni načrt KS Stomaž
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. Lastna
sredstva so sredstva najemnin (v letu 2013 niso bila realizirana) ter vodarine.
KS je v letu 2013 izvedla tekoče vzdrževanje javnih poti ter poslovnih prostorov. Ostalih
investicijskih sredstev v letu 2013 ni imela. Nerealizirana (lastna) sredstva iz naslova vodarine se
prenašajo v naslednjo leto.
3.2.26.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
Indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
65,00
17,47
26,87
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.555,00
1.550,00
99,68
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
286,48
0,00
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
4.878,68
3.538,87
72,54
institucij
-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
Indeks
konto
naziv
veljavni plan
402
Izdatki za blago in storitve
17.076,61
3.930,56
23,02
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo nerealizirana sredstva planirane najemnine
podskupina 740 – Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo predvsem manj prejeta sredstva iz občinskega proračuna za
izvedbo krajevnega praznika, za stroške električne energije ter neizkoriščena sredstva sejnin
namenjenih predsedniku KS
podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo predvsem manj ter nerealizirane postavke na področju materialnih stroškov ter oskrbe z
vodo (vzdrževanje vaškega vodovoda). Neporabljena sredstva se prenašajo v leto 2014.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Stomaž prenaša neporabljena sredstva v
znesku 11.753,71 EUR. Od tega je 11.528,24 EUR sredstev iz naslova vodarine in jih bo KS
namenila izdatkom ter tekočemu vzdrževanju vaškega vodovoda. Ostala sredstva, ki se prenašajo
so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 24.09.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.27. Finančni načrt KS Šmarje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev.
KS je v letu 2013 sanirala asfaltacijo nekaterih odsekov javnih poti v zaselkih KS (v Vrtovčah,
Jakulinih, Zavinu, Hrastjah in Potoku).
Investicijska sredstva v višini 6.500,00 EUR so bila prenesena v proračun OA in sicer za ureditev
javne razsvetljave v Šmarjah. Investicija je bila izvedena konec leta 2013.

3.2.27.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
10,00
1,94
19,40
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
50,39
0,00
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
12.694,93
11.878,01
93,56
institucij

-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
12.780,64
11.574,11
90,56
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo manj prejeta sredstva iz naslova obresti nočnih depozitov
podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so prejeta sredstva dobavitelja –
preplačilo obračunanega blaga
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Šmarje prenos sredstev v višini
431,55 EUR. Sredstva, ki se prenašajo so prosta namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče
poslovanje KS.
V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.28. Finančni načrt KS Ustje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. Lastna
sredstva so sredstva najemnine (v letu 2013 niso bila realizirana) ter prispevkov krajanov za
investicije v KS.
Izvedena so bila vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, na športnem igrišču ter asfaltacija poti v
Uhanjah. Urejali so tudi meteorno kanalizacijo.
3.2.28.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
Indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
70,00
4,05
5,78
premoženja
714
Prispevki in doplačila občanov za
1.500,00
2.340,00 156,00
investicije
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
29.420,44
29.093,86
98,89
institucij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
naziv
veljavni plan
realizacija
Indeks

402
420
-

Izdatki za blago in storitve
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

31.851,18
600,00

30.178,08
211,44

94,75
89,99

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo nerealizirana sredstva planirane najemnine
podskupina 714 – Prispevki in doplačila občanov za investicije: indeks realizacije nasproti
planiranim sredstvom zvišujejo sredstva prispevkov krajanov za investicije, ki so bila realizirane v
večjem obsegu od planiranega
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Ustje prenos sredstev v višini
2.509,13 EUR. Od tega je 1.653,41 EUR prispevkov krajanov za izvedbo investicij v KS. Ostala
sredstva so prosta ter namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS v letu 2014 ter za
tekoče vzdrževanje poti.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 22.05.2013, 12.08.2013 na področju tekoče porabe ter
- dne 14.10.2013 na področju tekoče in investicijske porabe
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.29. Finančni načrt KS Velike Žablje
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastnih sredstev. Lastna
sredstva so sredstva iz naslova najemnin in kabelske TV.
Izvedena so bila tekoča vzdrževalna dela na objektu ter na javnih poti. V letu 2013 KS Velike
Žablje ni imela planiranih Investicijskih sredstev.
3.2.29.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
710
713
714
740

-

-

Naziv
veljavni plan
Udeležba na dobičku in dohodki od
120,00
premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.800,00
Drugi nedavčni prihodki
0,00
Transferni prihodki iz javnofinančnih
6.260,53
institucij

realizacija
Indeks
114,29
95,24
2.713,00
0,26
4.731,03

96,89
0,00
75,57

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
Konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
10.346,11
7.923,80
76,59
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 740 – Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij: indeks realizacije nasproti
planiranim sredstvom znižujejo sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov

ter javnih poti, ki jih je v višini njihove nerealiziranosti KS ob koncu leta vrnila v proračun Občine
Ajdovščina.
podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo predvsem manj ter nerealizirane postavke na področju materialnih stroškov, manjša
realizacija postavke tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter javnih poti.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Velike Žablje prenos sredstev v višini
800,10 EUR. Sredstva, ki se prenašajo so prosta namenjena pokrivanju izdatkom tekočega
poslovanja KS v letu 2014.
V letu 2013 so bile izvršene prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona
o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 02.04.2013 ter 25.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.30. Finančni načrt KS Vipavski Križ
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva iz
najemnin in donacijo za organizacijo krajevnega praznika.
V letu 2013 je bilo izvedeno tekoče vzdrževanje javne poti v Vipavskem Križu (pot k igrišču), Malih
Žabljah ter Plačah. Nabavljena je bila oglasna deska ter drogovi za zastave. Sredstva za
projektno dokumentacijo (idejno zasnovo) za ureditev pokopališča v Vipavskem Križu so bila
prenesena ter realizirana v proračunu OA.
3.2.30.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
indeks
konto
Naziv
veljavni plan
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
310,00
302,16 97,47
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
30,00
30,00 100,00
730
Prejete donacije in darila od dom. pravnih
0,00
384,09 0,00
oseb
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
19.310,22
18.793,31 97,32
institucij
-

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
Konto
Naziv
veljavni plan
Realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
19.843,81
18.939,22 95,44
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
400,00
396,00 99,00
večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Vipavski Križ izkazuje 383,84 EUR sredstev
prenosa na računu KS. Prenesena sredstva so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče
poslovanje KS.

V letu 2013 prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom Zakona o javnih
financah in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina ni bilo.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.2.31. Finančni načrt KS Vrtovin
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva
grobnine.
KS je v letu 2013 izvedla tekoče vzdrževanje javnih poti ter poslovnih prostorov. S sredstvi
grobnine je urejala pokopališče (vrata ter okolico). V letu 2013 KS Velike Žablje ni imela planiranih
Investicijskih sredstev.
3.2.31.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
-

realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
10,00
6,22
62,20
premoženja
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.475,00
2.394,71
96,76
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
914,83
0,00
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
7.402,64
6.955,80
93,96
institucij

-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
indeks
402
Izdatki za blago in storitve
15.028,14
13.893,97
92,45

-

večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom

podskupina 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: razliko med planiranimi in
realiziranimi sredstvi izkazujejo predvsem manj prejeta sredstva iz naslova nočnih depozitov
podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
Na nivoju podskupine izdatkov večjih odstopanj ni bilo.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 izkazuje KS Vrtovin prenos sredstev v višini
603,26 EUR. 227,59 EUR sredstev v prenosu je namenskih sredstev iz naslova grobnine in jih bo
KS namenila izdatkom te dejavnosti. Ostala sredstva, ki se prenašajo v leto 2014 so prosta in
namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče poslovanje KS ter tekoče vzdrževanje prostorov.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 24.09.2013 ter 27.11.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.

3.2.32. Finančni načrt KS Žapuže
Finančni plan KS zajema sredstva proračuna za tekoče poslovanje KS ter lastna sredstva
najemnine Doma krajanov.
Izvedena so bila dela na tekočem vzdrževanju javnih poti ter objektov
V proračun OA je bilo prenesenih 22.534,00 EUR na postavko ureditev cest ter meteorne
kanalizacije, ki se je izvajala skupaj z občinsko investicijo izgradnje kanalizacije v Žapužah ter
Kožmanih.
3.2.32.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov z obrazložitvijo večjih odstopanj med
sprejetim in realiziranim proračunom
- realizacija prejemkov nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
konto
Naziv
veljavni plan
realizacija
Indeks
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
3.710,00
3.734,04 100,65
premoženja
714
Drugi izredni nedavčni prihodki
0,00
581,17
0,00
740
Transferni prihodki iz javnofinančnih
3.326,60
2.670,92
80,29
institucij
-

realizacija izdatkov na nivoju podskupine izdatkov iz enotnega kontnega načrta za proračun
realizacija
Indeks
Konto
Naziv
veljavni plan
402
Izdatki za blago in storitve
8.625,58
7.015,84
81,34

- večja odstopanja med planom in realiziranim proračunom
podskupina 740 – Transferni prihodki iz javnofinančnih institucij: : indeks realizacije nasproti
planiranim sredstvom znižujejo sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju poslovnih prostorov
ter javnih poti, ki jih je v višini njihove nerealiziranosti KS ob koncu leta vrnila v proračun Občine
Ajdovščina.
podskupina 714 – Drugi izredni nedavčni prihodki: izkazana so neizplačana sredstva vračila
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki niso bila planirana v finančnem planu KS na
prihodkovni strani, temveč so bila zajeta v prenosu sredstev KS
podskupina 402 - Izdatki za blago in storitve: indeks realizacije nasproti planiranim sredstvom
znižujejo predvsem manj ter nerealizirane postavke na področju materialnih stroškov, manjša
realizacija postavke tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter javnih poti.
V zaključnem računu proračuna za leto 2013 KS Žapuže izkazuje 978,10 EUR sredstev prenosa
na računu KS. Prenesena sredstva so prosta in namenjena pokrivanju izdatkov za tekoče
poslovanje KS ter za stroške tekočega vzdrževanja prostorov.
V letu 2013 je bila izvršena izvršene prerazporeditev proračunskih sredstev v skladu z 38. členom
Zakona o javnih financah in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Ajdovščina in sicer:
- dne 23.10.2013 na področju tekoče porabe.
V mesecu juliju je bil sprejet rebalans finančnega plana, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013
dne 19.07.2013.
3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA
Obrazložitev podatkov iz bilance stanja je narejena kot skupna obrazložitev za proračunske
uporabnike občinska uprava, župan, občinski svet, nadzorni odbor, turistično informacijski center
in Ajdovske novice. Bilance stanja krajevnih skupnosti niso posebej obrazložene.

3.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Na dan 1.1.2013 je stanje sredstev na računu številka SI56 0120 1010 0014 597 € 529.293,58
medtem, ko je stanje sredstev na dan 31.12.2013 € 98.641,24.
V blagajni je na bilančni dan stanje € 100,00.
3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih
prejemnikov sredstev
Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 1.1.2013 znašale € 2,055.000,65, od tega naložbe v
delnice v državi € 397.659,41 in druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi € 1,657.341,24.
Dolgoročne kapitalske naložbe so na dan 31.12.2013 znašale € 2,041.934,09, od tega naložbe v
delnice v državi € 319.601,11 in druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi € 1,722.332,98.
Stanje nerevidiranih naložb v delnice in deleže v privatna ali javna podjetja na dan 31.12.2013 v
vrednosti € 2,028.925,64 je razvidno iz preglednice v nadaljevanju:

pravna oseba

delež lastništva
Občine
Ajdovščina v %

število
delnic /
deležev

0,8874 2.871 / x
1,8552 11.688 / x
7,9200 42.729 / x
81,6442
x/1
100,0000
x/1

CPG d.d. Nova Gorica
VO-KA d.d. Nova Gorica
HKS d.d. Vipava
KSD d.o.o. Ajdovščina
TPI d.o.o. Ajdovščina
Veterinarska ambulanta
Ajdovščina d.o.o.

registriran
osnovni kapital
na registrskem
sodišču v €

0,00
0,00
0,00
1,407.949,28
8.763,14

44,5531

x/1

0,00

1,0000

x/1

100,00

Tehnološki center Integra
d.o.o. Ajdovščina

druga
kapitalska
naložba v €

skupaj
dolgoročna
naložba v €

opomba

64.741,05
64.741,05 ne kotira na borzi
67.577,29
67.517,29 ne kotira na borzi
174.334,32
174.334,32 ne kotira na borzi
299.954,11 1,707.903,39
x
0,00
8.763,14
x
5.566,45

5.566,45

x

0,00
100,00
skupaj 2,028.925,64

x

Občina Ajdovščina je v letu 2013 vložila v osnovni kapital javnega podjetja KSD d.o.o. €
114.006,90 v obliki stvarnega vložka.
V letu 2012 je Občina Ajdovščina v banki Hranilnica in posojilnica d.d. Vipava je odkupila 37.729
delnic v višini € 200.003,69. Vložek Občine Ajdovščina za 42.729 delnic (5.000 delnic v lasti že
pred letom 2012) znaša na bilančni dan € 174.334,32.
Pri CPG d.d. se je število delnic zmanjšalo na 2.871 zaradi urejanja delitve premoženja z Občino
Vipava v registru borze, kar ni imelo vpliva na znesek naložbe Občine Ajdovščina.
Stanje naložb v vrednostne papirje na dan 31.12.2013, ki jih je Občina Ajdovščina pridobila v
procesu dedovanja in so usklajena z borznim tečajem na presečni dan leta v skupni vrednosti €
13.008,45, so razvidne iz preglednice v nadaljevanju:

naziv
vrednostnega
papirja
DEVI
TGI

število VP

vrednost per
31.2.2013 v €

404

4.724,98

182,3805

2.997,13

KDDD ex KDIR

199

1.296,43

MAJG

396

1.508,76

VHDR

1017

152,55

NF1N

3270

2.102,28

ZVIR

30

skupaj

226,32

13.008,45

Dolgoročna dana posojila so na dan 1.1.2013 znašala € 42.362,37, na dan 31.12.2013 pa €
33.842,54. Zmanjšanje za € 8.519,83 predstavlja prejeta sredstva občanov za odplačilo posojila.

3.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je na dan 31.12.2013 pa € 39.144,00 (na
dan 31.12.2012 € 67.937,93).
Sedanja vrednost nepremičnin je na dan 31.12.2013 pa € 52,507.170,00 (na dan 31.12.2012 €
57,326.109,50).
Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.12.2013 pa € 1,905.844,00 (na
dan 31.12.2012 € 3,540.269,82).
V letu 2013 je Občina Ajdovščina izvedla cenitev in prevrednotenje komunalne infrastrukture.
Znesek prevrednotenja zaradi okrepitve nabavne vrednosti znaša € 5,288.921,36, zaradi
okrepitve popravka vrednosti znaša € 3,517.843,01. Znesek prevrednotenja zaradi oslabitve
nabavne vrednosti znaša € 15,942.400,83, zaradi oslabitve popravka vrednosti € 3,905.941,48.
Vrednost zemljišč je proračun povečal za € 605.385,34, ker je kupil zemljišča v vrednosti €
1,075.658,94 ter jih prodal v vrednosti € 470.273,60 €.
Investicije v teku je povečal za vrednost € 6,485.031,60 (v letu 2012 zmanjšal za € 6,069.916,31)
in dokončane prenesel v uporabo za vrednost € 1,283.007,34 (v letu 2012 za € 9,823.800,88). V
nadaljevanju so navedeni knjigovodski prenosi za dokončane investicije kot na primer varovanje
povodja reke Vipave – kanalizacija Žapuže v vrednosti cca € 590.000,00; ekološki otoki (45 kos) v
vrednosti cca € 95.000,00; vodovod Budanje v vrednosti cca € 78.000,00; obnova obstoječih
vodovodov v vrednosti cca € 20.000,00; sekundarno omrežje vodovod Dolenje v vrednosti cca €
20.000,00; vodovod Ustje v vrednosti cca € 51.000,00; vodovod Selo v vrednosti cca € 24.000,00;
ureditev ceste LK 001.840, Vilharjeva ulica v vrednosti cca € 325.000,00; center za ravnanje z
odpadki v vrednosti cca € 75.000,00.
Kategorija zgradb se je v letu 2013 gibala od začetne sedanje vrednosti € 40,383.812,06
medletnega povečanja za € 2,189.030,20, izločitev v vrednosti € 39.154,73, obračuna
amortizacije v višini € 1,040.879,29 ter prevrednotenja zaradi cenitve v oslabitvi nabavne
vrednosti v višini € 8,410.275,77 ter okrepitvi popravka vrednosti v višini 542.958,21 na stanje per
31.12.2013, ki znaša € 41.934.763,80.
Oprema se je v letu 2013 gibala od začetnih € 3,540.269,82, nakupom med letom za € 77.337,64,
izločitve med letom v vednosti € 10.076,25, obračunano amortizacijo v vrednosti € 435.727,69 ter
oslabitvijo nabavne vrednosti sredstev potrebnih za izvajanje dejavnosti na komunalni
infrastrukturi zaradi cenitve v višini €2,194.619,13 ter oslabitvijo popravka vrednosti sredstev
potrebnih za izvajanje dejavnosti na komunalni infrastrukturi zaradi cenitve v višini € 912.813,47
na končno stanje € 1,892.270,70.
V letu 2013 znaša obračunana amortizacija € 1,493.700,44 (leto 2012 € 1,725.817,87, in sicer od
komunalne infrastrukture ter sredstev potrebnih za izvajanje dejavnosti na tej infrastrukturi €
868.760,97 (v letu 2012 € 1,099.253,39), od ostalih osnovnih sredstev pa € 624.939,47 (v letu
2012 € 626.564,48).
Viri za povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev so lastna sredstva in izvzetje
sredstev iz upravljanja.
3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo
večjih prejemnikov teh sredstev
Iz preglednice v nadaljevanju so razvidna stanja sredstev v upravljanju na bilančni dan leta
2013, ki znašajo € 25,011.726,73 (na dan 31.12.2012 € 25,360.822,94):
stanja v €
javni zavod
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
GASILSKO REŠEVALNI CENTER
AJDOVŠČINA
GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA
OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

31.12.2013

31.12.2012

leto 2013 - 2012

2.930.825,43

2.857.324,43

73.501,00

193.989,60

215.657,84

-21.668,24

185.552,69

196.738,97

-11.186,28

1.291.416,45

1.421.920,01

-130.503,56

stanja v €
OŠ COL

3.025.270,86

3.144.441,14

-119.170,28

OŠ DOBRAVLJE

3.261.490,41

3.432.524,61

-171.034,20

OŠ OTLICA

1.719.287,69

1.789.446,11

-70.158,42

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

1.306.632,92

1.403.604,28

-96.971,36
11.855,90

RAZVOJNA AGENCIJA ROD

75.543,29

63.687,39

125.394,97

107.262,64

18.132,33

LEKARNA AJDOVŠČINA

1.354.443,97

1.239.037,78

115.406,19

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

1.157.287,23

1.191.273,89

-33.986,66

368.441,86

8.132,76

360.309,10

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

4.773.382,05

4.910.814,72

-137.432,67

OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA

3.242.767,31

3.378.956,37

-136.189,06

25.011.726,73

25.360.822,94

-349.096,21

PILONOVA GALERIJA

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

seštevki

V končna stanja so zavodi skladno z navodili Ministrstva za finance vključili tudi morebitne
presežke ali primanjkljaje poslovnega izida. Povečanje sredstev v upravljanju na letnem nivoju so
usklajena z letnimi načrti za vlaganja v opremo. Zmanjšanja sredstev predstavljajo letni odpis v
breme sredstev v upravljanju.
3.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Proračun beleži na dan 31.2.2012 kratkoročne terjatve v skupnem znesku € 3,972.770,75, od
tega neposrednih terjatev € 788.249,80, (na dan 31.12.2012 skupaj € 4,435.972,69, od tega
neposredne terjatve v višini € 708.121,90).
Specifikacija terjatev je natančneje zabeležena v spodnji preglednici:
stanje v €
kratkoročne terjatve

* do kupcev
* za izvršbe, stečajne postopke
* do uporabnikov enotnega kontnega načrta
od
tega

** do neposrednih uporabnikov proračuna države
** do neposrednih uporabnikov proračuna občine
od
tega
** za redno poslovanje krajevnih skupnosti
** do posrednih uporabnikov proračuna države
** do posrednih uporabnikov občine

* za kratkoročne finančne naložbe
* iz financiranja
* druge terjatve
od
tega

** do državnih in drugih inštitucij
** za vstopni DDV
** druge kratkoročne terjatve
od
tega
** najemnine stanovanja
** najemnine poslovni prostori
** najemnine komunalna infrastruktura
** za nedavčne prihodke
od
tega
** komunalni prispevek od leta 2010 dalje
** družinski pomočniki

* aktivne časovne razmejitve

31.12.2013

31.12.2012

leto 2013 - 2012

4.312,84
84.296,76
160.162,78

2.498,86
80.325,33
277.661,54

1.813,98
3.971,43
-117.498,76

16.058,85
115.468,84

11.336,16
266.193,98

4.722,69
-150.725,14

114.857,00
28.571,04
64,05
2.983.007,83
0,00
603.671,29

262.481,03
131,40
0,00
3.458.216,57
9.680,50
603.671,29

-147.624,03
28.439,64
64,05
-475.208,74
-9.680,50
0,00

1.359,06
336,70
740.326,94

294,13
2.940,46
603.671,29

1.064,93
-2.603,76
136.655,65

92.488,19
20.962,06
496.782,08
41.233,26

97.184,80
25.960,28
269.364,74
41.161,65

-4.696,61
-4.998,22
227.417,34
71,61

28.436,19
12.797,07
663,60

28.364,58
12.797,07
3.918,60

71,61
0,00
-3.255,00

Del terjatev je prenesenih v skupino terjatev za izvršbe zaradi sprožitve raznih postopkov izterjav
pri ustreznih inštitucijah.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Na dan 31.12.2013 izkazuje proračun kratkoročne obveznosti v višini € 1,735.144,92 (na dan
31.12.2012 € 1,460.883,27), od tega:
- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine € 663,60 (na dan 31.12.2012 €
3.918,60)
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih € 68.336,36 (na dan 31.12.2012 € 70.824,60) –
iz naslova obračunanih in neizplačanih plač za december 2013,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev € 1,100.963,13 (na dan 31.12.2012 €
835.059,23) – specifikacija v nadaljevanju
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja € 67.248,36 (na dan 31.12.2012 €
130.549,49) – za dajatve
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta € 497.933,47 (na
dan 31.12.2012 € 420.531,35) – specifikacija v nadaljevanju.
Od skupnega zneska kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 € 1,100.963,13
proračun nima že zapadlih in še ne plačanih obveznosti. Vse obveznosti zapadejo v plačilo v
proračunskem letu 2014.
Zaradi velikega števila odprtih obveznosti (119) v spodnji preglednici beležimo samo obveznosti
do posameznih dobaviteljev, ki so večje od € 1.000,00 in zapadejo v plačilo v letu 2013:
partner
8818
5757
2006
8817
2004
2077
2029
4262
2780
2192
6766
8609
2005
7577
9718
4813
845
7456
7732
6804
5407
2308
7838
1123
2644
2010
6448
2072
5551
2033
4139
1743
6139
5455
2008

naziv dobavitelja
BEGRAD D.D.
KOLEKTOR KOLING D.O.O.
KSD D.O.O. AJDOVŠČINA
VG5 D.O.O
AVRIGO D.O.O.
BANKA KOPER D.D.
SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O.
KOKOLARI D.O.O.
KMETIJSKA ZADRUGA VIPAVA Z.O.O.
CESTNO PODJETJE NOVA GORICA D.D.
ZAVOD PRISTAN
ELEKTRO CELJE ENERGIJA D.O.O.
ELEKTRO PRIMORSKA D.D.
STOPAR PGM D.O.O.
INSTALACIJE SEVER
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
AMBROŽIČ FUČKA MAJA S.P.
ELITA NAGODE D.O.O.
VELRAD INŽENIRING D.O.O.
DAVČNI URAD RS.
DAM-FEST
LOZEJ D.O.O. AJDOVŠČINA
GRAD CENTER D.O.O.
INPRIME D.O.O. TOLMIN
ARHIKON D.O.O.
PETROL D.D.
OSKAR VITOVLJE
REMONT D.O.O.
CONSTRUCTA INŽENIRING D.O.O.
POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
ALMONT
PETRE D.O.O.
VITADOM - SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD
SET D.O.O.
TELEKOM SLOVENIJE D.D.

obveznost €
388.936,74
141.774,60
90.681,09
64.247,19
44.443,58
41.074,56
31.976,00
31.293,61
27.750,00
23.040,55
17.208,56
16.351,01
15.256,16
14.747,38
14.513,97
11.952,94
9.793,00
9.631,81
8.399,03
8.125,76
6.940,00
6.822,85
6.140,85
5.266,60
4.465,20
4.306,72
3.774,61
3.613,22
3.435,56
3.387,57
2.985,80
1.823,90
1.785,10
1.732,68
1.650,25

partner
3081
8061
9824
2144
6452
9566
3049
2447
2543
2061

naziv dobavitelja
obveznost €
SKAPIN D.O.O.
1.501,33
KETE D.O.O.
1.457,47
ŠULIGOJ ZVONIMIRA
1.361,18
NOTARKA LAURA ČERMELJ
1.325,53
SACS D.O.O.
1.258,00
RF MARKETING ROBERT FERJANČIČ S.P.
1.250,00
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA D.O.O.
1.236,88
VETERINARSKA AMBULANTA AJDOVŠČINA
D.O.O
1.184,86
RIBNIK D.O.O. AJDOVŠČINA
1.162,87
GRAD D.D.
1.051,64
skupaj 1.082.118,21

Občinski proračun ima na dan 31.12.2013 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Skupaj € 67.248,36 (na dan 31.12.2012 skupaj € 130.549,49), in sicer:
za obračunane davke in prispevke € 6.271,23;
za obveznost za plačilo DDV € 23.775,29;
za razne obveznosti (plačila društvom) € 22.495,40
za razne obveznosti po pogodbah € 13.916,24;
za odtegljaje € 790,20.
Občinski proračun dolguje na dan 31.12.2013 skupini uporabnikov enotnega kontnega načrta
skupaj € 497.933,47 (na dan 31.12.2012 skupaj € 420.531,55), in sicer:
- raznim zavodom, katerih ustanovitelj je država v skupnem znesku € 66.2563,73 (na
dan 31.12.2012 € 67.523,28);
- raznim zavodom, katerih ustanovitelji so občine v skupnem znesku € 431.331,45 (na
dan 31.12.2012 € 348.496,31.
Zaradi velikega števila poslovnih dogodkov v spodnji preglednici beležimo samo zbirne obveznosti
do posameznih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so večje od € 1.000,00 in zapadejo v
plačilo v letu 2013:
partner
2340
2234
3218
3220
2334
2336
2877
2573
2337
2155
2096
7171
2616
2896
2335
2159
2651
2240
2156
2638
7848
2100
2064

naziv partnerja
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA
LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA
OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
OŠ DOBRAVLJE
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
RAZVOJNA AGENCIJA ROD
OŠ OTLICA
OŠ BRANIK
VRTEC NOVA GORICA
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA
PILONOVA GALERIJA
OŠ DORNBERK
OŠ COL
OŠ ŠEMPAS
OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER
GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA
OŠ KOZARA
VRTEC SEŽANA
VRTEC ILKE DEVETAK BIGNAMI
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
GORIŠKI MUZEJ NOVA GORICA

obveznost €
208.432,28
47.722,17
37.512,81
35.586,11
13.575,82
12.090,98
9.636,13
8.210,69
7.188,43
7.114,66
5.401,23
4.815,05
4.626,68
3.491,97
3.413,32
3.363,60
3.142,35
2.815,65
1.846,11
1.688,05
1.518,11
1.310,40
1.044,70

partner

naziv dobavitelja
skupaj

obveznost €
425.547,30

3.4.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih
Občina Ajdovščina v letu 2013 ni podpisala nobene take pogodbe.
3.5. OCENA DELOVANJE SISTEMA NOTRANJIH KONTROL
Prilagamo izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za proračunskega uporabnika občinsko
upravo, ki zajema tudi oceno tveganja za proračunske uporabnike župan, občinski svet, nadzorni
odbor, turistično informacijski center in Ajdovske novice, ker je poslovanje teh proračunskih
uporabnikov organizirano in vodeno na enak način kot to velja za občinsko upravo. Glede na to,
so tveganja za te proračunske uporabnike ocenjena enako kot za občinsko upravo.
Izjava je priložena v nadaljevanju.

Ocena delovanja sistema notranjih kontrol za vseh 26 krajevnih skupnosti je podana opisno in kot
samoocenitev. V vseh krajevnih skupnostih je sistem notranjih kontrol vzpostavljen in razvit do
enakega nivoja in sicer:
- primerno kontrolno okolje: še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- cilji so realni in merljivi: še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način
ravnanja z njimi: še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;
- na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in notranje aktivnosti,
ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven: še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi
aktivnostmi;
- ustrezen sistem informiranja in komuniciranja: še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi
aktivnostmi;
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo: še ni
vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi;

-

notranje revidiranje je zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ: ni zagotovljeno.

3.6. POROČILO O UPRAVLJANJU
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

DENARNIH

SREDSTEV

SISTEMA

ENOTNEGA

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE AJDOVŠČINA
1. Uvod in razkritje računovodskih pravil
1.1. Uvod
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem
besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema
EZRO v obliki nočnih depozitov.
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se
evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem
EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko
podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene
upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v
nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni
PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.
1.2. Razkritja računovodskih pravil
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02011)
za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter
nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
b) v tokovih pa se ne izkažejo:
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih
depozitov na poslovne banke in
navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj
podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej
predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v
poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU
EZRO).
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu
EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan
31.12.2013 € 1,105.818,73. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah
predstavlja Tabela 1.
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2012 (v
eurih)
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah

Denar na računu EZRO
Nočni depoziti
Skupaj

Stanje

545,17
1,105.273,56
1,105.818,73

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna
sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni
knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:
Denarna sredstva
=
v knjigi EZRO

Stanje računa EZRO
=
pri Banki Slovenije

Stanje ZP

+

Σ stanj podračunov
PU EZRO

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne
proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela
2.
Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2012 (v eurih)
Denarna sredstva (po podatkih UJP)

Stanje

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)
4. Zakladniški podračun občine
5. EZRO (5. = 3. + 4.)

86.759,56
920.010,89
1,006.770,45
98.641,24
1,105.411,69

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja
Stanje nezapadlih obveznosti znaša € 1,105.988,86 in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za
obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini € 577,17 in € 1,105.411,69 iz naslova
navideznih stanj na EZRO.
Stanje nezapadlih terjatev znaša € 197,48 in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne
depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto
skupine 16) v višini € 197,48 €.
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)
Konto

7102
4035
4029
4050

Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO

Prihodki od obresti
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim
v sistem EZR)
Drugi operativni odhodki
(tj. morebitni stroški)
Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema
EZR preteklega leta
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema
EZRO

Znesek

2.138,28
1.731,24
0,00
392,96
14,08

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah
predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)
Vrsta računa

Podračuni PU
ZP
EZRO

Stanje na dan
31. 12. 2013
(1)

1,105.273,56
1,105.818,73
545,17

Stanje na dan
31. 12. 2012
(2)

Sprememba stanja
denarnih sredstev
(3 = 1 – 2)

1,540.118,29
1,540.511,25
469,37

-434.844,73
-434.692,52
-152,21

3.3. Presežek upravljanja
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled
presežka upravljanja za leti 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5.
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2012 in 2013 (v eurih)
Leto

Presežek upravljanja

2012
2013

392,96
407,04

Obrazložitev pripravili: občinska uprava
ŽUPAN
Marjan Poljšak. l.r.
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1. UVOD
Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji seji 31.1.2013 potrdil Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina
2013-2018. Na podlagi sprejete Strategije, občinski svet sprejme letne izvedbene načrte v skladu s sprejetim
občinskim proračunom. Po zaključku leta pa se občinskemu svetu predloži delno poročilo o izvajanju
Strategije za mlade, z ovrednotenimi rezultati, po izteku obdobja veljavnosti 2013-2018 pa zaključno
poročilo.
Kot izvajalci in uresničevalci njene vsebine so poleg Občine Ajdovščina predvideni tudi občinski javni zavodi
in drugi izvajalci javnih služb.
V nadaljevanju je prikazano izvrševanje strategije v letu 2013.

2. TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA UKREPOV STRATEGIJE ZA MLADE
V tabeli je naveden terminski načrt izvajanja ukrepov, ki sledijo zagotavljanju strateških ciljev strategije.
Podrobnejši terminski načrt izvajanja strategije opredeljujejo vsakoletni izvedbeni načrti.
Področje: Izobraževanje
Podpodročje: Neformalno izobraževanje in usposabljanje
Strateški cilj 1: okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih
Oznaka
1.a.1

Ukrep
sofinanciranje programov neformalnega
izobraževanja
sofinanciranje dodatnega izobraževanja mladih

leto izvajanja
2015 2016

2013

2014

2017

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Izobraževanje
Podpodročje: Formalno izobraževanje
Strateški cilj 2: spodbuditev formalnega izobraževanja mladih
2.a
podeljevanje občinskih štipendij za nadarjene
x
dijake in študente ter dijake in študente
lokalno deficitarnih poklicev
2.b
podeljevanje nagrad učencem, dijakom in
x
študentom za izjemne dosežke
2.c
sofinanciranje regijske štipendijske sheme

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Zaposlovanje
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.1: spodbujanje zaposlovanja mladih
3.1.a
posebna obravnava mladih v vseh ukrepih
občine na področju zaposlovanja: družbena
x
skupina mladih med 15 in 29 let je neposredna
koristnica vsakega posameznega ukrepa v
najmanj 25 % obsegu ukrepa
3.1.b
pospeševanje aktivnega svetovanja mladim pri
x
iskanju zaposlitve ter karierni orientaciji
Področje: Zaposlovanje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.a.2
1.b

zagotovitev opravljanja praks in pripravništev
mladih v občinski upravi in javnih zavodih

3

Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.2: razvoj podjetništva in podjetnosti mladih
3.2.a
vzpostavitev mladinskega podjetniškega
inkubatorja
3.2.b
izvajanje izobraževalnih in svetovalnih
x
programov za podjetništvo mladih
3.2.c
povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih
mladih podjetnikov

Področje: Stanovanjske razmere mladih
Strateški cilj 4: povečanje dostopnosti stanovanj za mlade
4.a
subvencioniranje obrestne mere za
x
stanovanjske kredite mladih
4.b
subvencioniranje najemnin mladih v tržnih
x
najemniških stanovanjih
4.c
priprava analize za preučitev možnosti
vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Mobilnost

Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.1: izboljšanje pogojev za lokalno mobilnost
5.1.a
spodbujanje organizacije prevoza za mlade s
strani organizatorja prireditve, sofinancirane iz
občinskega proračuna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Mobilnost

Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.2: okrepitev mednarodne mobilnosti mladih
5.2.a
sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih
od 15 do 25 let
Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti

Strateški cilj 6: povečanje številčnosti prostočasnih in družbenokulturnih dejavnosti
6.a
izvedba javnega razpisa za sofinanciranje
x
x
x
x
prireditve Ajdovščina v maju
Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti

Strateški cilj 7: izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbenokulturne dejavnosti
7.a
ureditev letnega kina
x

7.b

zagotavljanje prostorov za potrebe vaj
glasbenih skupin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Strateški cilj 9: izboljšanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
9.a
x
x
x
x
sofinanciranje delovanja mladinskega centra

x

x

Področje: Prosti čas, šport in družbenokulturne dejavnosti
Podpodročje: Šport

Strateški cilj 8: izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času
8.a
zagotavljanje možnosti uporabe pokrite
x
x
športne infrastrukture za mlade
Področje: Mladinsko organiziranje
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9.b

sofinanciranje delovanja mladinskega sveta

9.c

sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij

9.č

sofinanciranje programov letovanj

9.d

zagotovitev kombiniranega vozila za uporabo s
strani mladinskih organizacij

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Področje: Informiranje

Strateški cilj 10: vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
10.a
vzpostavitev in delovanje lokalnega
x
x
x
mladinskega informativnega servisa

5

x

3. STRATEŠKI CILJI IN UKREPI
Področje: IZOBRAŽEVANJE
Podpodročje:Neformalno izobraževanje in usposabljanje
Strateški cilj 1: okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih
Ukrep 1.a: sofinanciranje neformalnega izobraževanja mladih
Ukrep 1.a.1: sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja
Ukrep predvideva sofinanciranje programov neformalnega izobraževanja mladih, ki ga izvajajo javni zavodi
(Ljudska univerza Ajdovščina, Razvojna agencija ROD in Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina) in druge
civilno-družbene organizacije (mladinske strukture) in se izvaja v okviru rednega sofinanciranja organizacij s
področja neformalnega izobraževanja.
Ukrep predvideva tudi okrepitev financiranja programov in projektov mladinskih struktur v občini, ki
izkazujejo jasne učne učinke in krepitev kompetenčne opremljenosti mladih v primerjavi z drugimi
mladinskimi programi in projekti.
Kazalnik: število vključitev v dodatna neformalna izobraževanja
Občina Ajdovščina je v letu 2013 zagotovila Ljudski univerzi Ajdovščina sredstva za sofinanciranje razvoja in
izvedbe novih izobraževalnih programov s poudarkom na programih namenjenim mladim v skladu s
Strategijo za mlade v Občini Ajdovščina 2013-2018 (v višini 25.000 € skupaj z ostalimi programi).Ljudska
univerza je razvijala naslednje programe: nacionalna poklicna kvalifikacija zeliščar, ponudnik tradicionalnih
izdelkov, pridelkov in storitev, družabnik za starejše osebe, oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi
tradicionalne tekstilne dediščine, skladiščnik, računovodja, viličarist. Za navedene programe so vpisani v
register izvajalcev programov za brezposelne Zavoda za zaposlovanja.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina med aktivnostmi izvajanja izobraževalnih in svetovalnih programov za
podjetništvo mladih izvaja projekt Vstopne točke VEM. Ciljne skupine so mladi, potencialni podjetniki ter
podjetja. Po grobi oceni predstavljajo mladi (15-29 let) na letni ravni nekje 5-10% koristnikov teh storitev. V
okviru storitev vstopnih točk VEM izvajajo aktivnosti kot je tedensko posredovanje informacij o aktualnih
razpisih, spremembah zakonodaje, delavnicah ..., prav tako za vse ciljne skupine izvajajo tudi različne
informativno-promocijske delavnice. Poleg tega vsem zainteresiranim nudijo osnovno svetovanje v zvezi s
poslovanjem, pridobivanjem sredstev na razpisih, pripravo razpisnih dokumentacij, iskanjem poslovnih
partnerjev, obveščajo jih o pomembnejših spremembah zakonodaje ter izvajajo postopke registracij in
sprememb podjetij (s.p. ali d.o.o.) preko državnega portala za podjetja in podjetnike (e-VEM).
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je v okviru programov neformalnega izobraževanja imel v 280
dogodkih 4.273 mladih udeležencev. Stroški programov so znašali 5.796,21 €. Med drugim je MC na Srednji
šoli Veno Pilon v okviru obveznih izbirnih vsebin izvedel Predavanje o finančni pismenosti med dijaki 3. letnika
v vseh treh oddelkih. Število vključenih mladih je bilo 80. Poleg tega je MC v sodelovanju s Arhitekturnim
društvom Forum organiziral tečaj arhitekturnega risanja, katerega 4 udeleženci so uspešno prestali
sprejemne izpite na Fakulteti za arhitekturo.
V letu 2013 je Mladinski svet Ajdovščina izvedel Šolo podjetništva, neformalno izobraževanje, ki je bila delno
sofinancirana s strani Občine Ajdovščina, preko sredstev, ki jih Občina Ajdovščina namenja Mladinskemu
svetu Ajdovščina za njegovo delovanje iz proračuna. Šola podjetništva je bila namenjena mladim, ki
razmišljajo o svoji podjetni poti. Potekala je 4 mesece, v obliki 13 srečanj, vsak četrtek po 3 ure. Mladi so v
okviru Šole podjetništva pridobili vsa potrebna znanja za zagon svojega podjetja ter izdelavo poslovnega
načrta, ki so ga tekom šole tudi sami izdelali in tako naredili pomemben korak pri uresničitvi svoje poslovne
ideje. Svoje poslovne načrte so na zadnjem srečanju tudi predstavili. Skozi celoten proces različnih
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izobraževanj so jih spremljali mentorji, ki so jim svetovali in jih vodili skozi postopek priprave poslovnega
načrta. Mladi bodoči podjetniki so se tekom šole spoznali tudi z različnimi primeri dobrih praks drugih
uspešnih podjetnikov. Šole podjetništva se je skupaj udeležilo 11 mladih, svoj poslovni načrt pa je na koncu
izdelalo in predstavilo 6 mladih udeležencev šole podjetništva.
Kazalnik: sprememba Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
v Občini Ajdovščina
Občinska uprava je v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina, ki je k pripravi sprememb pravilnika
vključil tudi ostale mladinske organizacije, pričela v zaključku leta 2013. Občinski svet je spremembe
pravilnika sprejel na 35. seji 6.2.2014. V pravilniku je posebej predvideno sofinanciranje programov
neformalnega izobraževanje mladih, izobraževanj preko katerih bi mladi pridobili dodatna znanja in širili
svoje kompetence.
Ukrep 1.a.2: sofinanciranje dodatnega izobraževanja mladih
Ukrep predvideva oblikovanje in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje oziroma neposredno financiranje
letno enega programa neformalnega izobraževanja, ki kar najbolje odgovarja trenutnim potrebam po
dodatnem izobraževanju mladih in poteka večji del leta in vključuje najmanj 15 mladih udeležencev.
Kazalnik: število vključitev v program dodatnega izobraževanja mladih
Začetek izvajanja ukrepa je predviden v letu 2014.
Ukrep 1.b: zagotovitev opravljanja praks in pripravništev mladih v občinski upravi in javnih zavodih
Pripravništva:
Ukrep obsega zaposlitev enega ali več mladih posameznikov med 15. in 29. letom starosti iz lokalne
skupnosti v službah občinske uprave ali drugih javnih institucij v občinskem upravljanju s pogodbo o
pripravništvu, ki poleg načrta usposabljanja za samostojno delo zajema plačilo za delo, plačilo prispevkov za
socialno varnost, povrnitev stroškov prevoza in prehrane ter ostale pravice iz dela na podlagi delovnopravne
zakonodaje.
Cilj ukrepa je zagotoviti pripravništva (tj. delo z usposabljanjem za samostojno delo) za mlade iz lokalne
skupnosti, ki zaključujejo izobraževanje oz. so zaključili izobraževanje na področjih delovanja občinske
uprave ali drugih javnih institucij v občinskem upravljanju, ter posledično ustvarjanje novih delovnih mest za
mlade na lokalnem trgu dela.
Kazalnik: število vključenih mladih v pripravništvo v občinski upravi in javnih zavodih
Pripravništvo so omogočili naslednji zavodi: Otroški vrtec Ajdovščina, Osnovna šola Dobravlje, Osnovna šola
Danila Lokarja Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Center za socialno delo Ajdovščina, Osnovna šola
Otlica in Dom starejših občanov. Vseh pripravništev je bilo 45, od tega 1 pripravništvo IV. stopnje izobrazbe,
23 V. stopnje, 9 VI. stopnje in 12 pripravništev VII. stopnje izobrazbe.
Prakse:
Študijska praksa je namenjena praktičnemu usposabljanju tekom formalnega izobraževanja; je torej
praktična nadgradnja teoretičnemu predznanju, ki ga mladi pridobijo v šolah in na fakultetah. Izvedba
ukrepa s strani občine obsega omogočanje opravljanja obvezne študijske prakse v službah občinske uprave
in v drugih javnih institucijah v občinskem upravljanju. Študijska praksa ne predstavlja oblike rednega
delovnega razmerja, pač pa predvideva sklenitev učne pogodbe (v primeru dijaka) oz. pogodbe o praktičnem
izobraževanju (v primeru študenta) v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju in
Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju ter na strani občine predvsem zagotovitev mentorja in izplačila
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mesečne nagrade (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju; Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju).
Kazalnik: število vključenih mladih v prakse v občinski upravi in javnih zavodih
Javni zavodi (Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Otroški vrtec Ajdovščina, Lekarna Ajdovščina, Osnovna šola
Šturje, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Dobravlje, Komunalno stanovanjska družba
Ajdovščina d.o.o., Center za socialno delo Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina, Osnovna šola Col,
Osnovna šola Otlica, Dom starejših občanov Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina ) so na prakso za II., III.,
IV., VI. in VII. stopnjo izobrazbe vključili 243 mladih. Prakse so opravljale: 1 oseba s II. stopnjo izobrazbe, 128
oseb IV. stopnjo, 34 oseb V. stopnjo, 11 oseb VI. stopnjo in 69 oseb VII. stopnjo izobrazbe.
Podpodročje: Formalno izobraževanje
Strateški cilj 2: spodbuditev formalnega izobraževanja mladih
Ukrep 2.a: podeljevanje občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente ter dijake in študente lokalno
pomembnih ali deficitarnih poklicev
Ukrep obsega podeljevanje štipendij tistim posameznikom, ki kažejo nadarjenost na posameznih področjih
in jo imajo potencial razviti s pomočjo pravilne in zadostne izobrazbe (štipendiranje športnikov, umetnikov,
glasbenikov ipd.) oziroma podeljevanjem štipendij tistim posameznikom, ki pridobivajo izobrazbo iz lokalno
pomembnih ali deficitarnih poklicev. Cilj podeljevanja takšnih štipendij je dijakom in/ali študentom, ki se
izredno odlikujejo na enem ali več področjih oziroma študirajo za pridobitev izobrazbe lokalno pomembnih
ali deficitarnih poklicev, omogočiti kvalitetno šolanje, ki jim zagotovi ustrezen razvoj potencialov. Namen
takšnega ukrepa je pripomoči k razvoju talentov nadarjenih posameznikov, ki lahko po dokončanem
izobraževanju s svojim specifičnim znanjem pomembno prispevajo k razvoju in kakovosti življenja v lokalni
skupnosti oziroma zagotoviti prisotnost usposobljenih strokovnjakov za lokalno pomembne ali deficitarne
poklice v občini.
Kazalnik: letno število podeljenih štipendij
Občina Ajdovščina je z Univerzo v Novi Gorici podpisala dogovor o zagotavljanju sredstev za podelitev
štipendij za študijski program Fizika na Fakulteti za aplikativno naravoslovje za študijsko leto 2013/2014.
Študijski program se izvaja v Univerzitetnem središču v Ajdovščini. Občina je v proračunu za leto 2013
zagotovila 3.000 € za leto 2014 pa 13.000 € sredstev za podelitev 5 štipendij, v višini 2.000 € letno na
študenta (200 € mesečno na študenta). V letu 2013 so bile prvotno podeljene tri štipendije, en kandidat se je
naknadno štipendiji odpovedal.
Ukrep 2.b: podeljevanje nagrad učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke
Ukrep obsega podeljevanje nagrad tistim dijakom in študentom, ki so na različnih področjih (mladinsko delo,
kultura, šport, glasba, umetnost, tehnologija, inovacije, šolanje ipd.) dosegli izjemne uspehe. Nagrade so
lahko različne, od enkratne finančne nagrade do podelitve priznanj, javnih pohval ipd. Narava nagrade je že
sama po sebi motivacijsko sredstvo, saj predstavlja nadstandard, prestiž, čast in statusni simbol.
Namen ukrepa je predvsem motivirati mlade v lokalni skupnosti, da razvijajo in izkoristijo svoje talente in
nadarjenost. Cilj ukrepa je mladim ponuditi dodaten razlog in nagrado za trud, s katerim prispevajo k razvoju
in kakovosti življenja v lokalni skupnosti.
Kazalnik 1: odstotek realiziranih načrtovanih sredstev; število podeljenih nagrad
Kazalnik 2: sprejem Pravilnika o podeljevanju nagrad učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke

8

Občina Ajdovščina v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov
ter letovanj zagotavlja in dodeljuje sredstva za nagrade učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke
(sklop C Javnega razpisa) v višini 1.200 €. Občina Ajdovščina je podelila eno nagrado dijaku, v vrednosti 200
€.
Priprava Pravilnika o podeljevanju nagrad učencem, dijakom in študentom za izjemne dosežke je načrtovana
za 2014.
Ukrep 2.c: sofinanciranje regijske štipendijske sheme
Ukrep obsega sofinanciranje skupnih regionalnih programov regionalne razvojne agencije Severnoprimorske
regije, med katerimi je tudi Regijska štipendijska shema. Namen ukrepa je sofinanciranje Štipendijske sheme
Goriške statistične regije (RŠS). Cilj ukrepa je pomagati delodajalcem pridobivati ustrezne kadre in mlade
usmerjati v pridobivanje izobrazbe in znanj, ki jih gospodarstvo regije potrebuje.
Kazalnik: število v RŠS razpisanih štipendij delodajalcev na območju občine Ajdovščina
Za Območje Občine Ajdovščina so bile v okviru RŠS za šolsko leto 2013/14 razpisane tri štipendije (2
podjetij); 1-gimnazijski maturant (V.), 1-pravo (VI/2.), 1-ekonomija (VII). Podeljeni sta bili dve štipendiji - za
gimnazijskega maturanta (V.) in za področje prava (VI/2). Poleg tega v šolskem/študijskem letu 2013/2014
prejemajo štipendije še štirje štipendisti iz prejšnjih shem in sicer: en štipendist iz RŠS 2010/2011, dva
štipendista iz RŠS 2011/2012 in ena štipendistka iz RŠS 2012/2013

Področje: ZAPOSLOVANJE
Strateški cilj 3: izboljšanje pogojev za vstop mladih na trg dela
Strateški cilj 3.1: spodbujanje zaposlovanja mladih
Ukrep 3.1.a: posebna obravnava mladih v vseh ukrepih občine na področju zaposlovanja: družbena skupina
mladih med 15. in 29. let je neposredna koristnica vsakega posameznega ukrepa v najmanj 25 % obsegu
ukrepa
Ukrep predvideva posebno obravnavo mladih v vseh ukrepih občine na področju zaposlovanja. Za družbeno
skupino mladih v vseh programih zaposlovanja (kot so programi za spodbujanje in razvoj podjetništva,
programi javnih del in drugi programi aktivne politike zaposlovanja) si občina prizadeva zagotavljati najmanj
25 % koriščenje teh programov.
Kazalnik: odstotek mladih, ki koristijo programe zaposlovanja
Javni zavodi (Otroški vrtec Ajdovščina, Razvojna agencija ROD, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,
Lekarna Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina, Osnovna šola Dobravlje, Glasbena šola Ajdovščina, Center
za socialno delo Ajdovščina, Osnovna šola Col, Dom starejših občanov Ajdovščina, Zdravstveni dom
Ajdovščina) so zaposlili 69 mladih med 15. in 29. letom starosti s V. VI. in VII. stopnjo izobrazbe. 25 oseb ima
V. stopnjo izobrazbe, 16 oseb VI. stopnjo, 28 oseb pa VII. stopnjo izobrazbe. Zaposlovanje kadrov je potekalo
tudi zaradi začasnega nadomeščanja (bolniška odsotnost, porodniški dopust).
Javni zavodi in drugi izvajalci (Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Zavod za šport Ajdovščina, Šent- slovensko
združenje za duševno zdravje Nova Gorica, Karitas Samarijan Vipavske dekanije, Društvo tabornikov Rod
mladi bori, Območno združenje Rdečega križa, Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Dom
starejših občanov Ajdovščina, Mladinski svet Ajdovščina, Razvojna agencija ROD, Osnovna šola Šturje,
Društvo paraplegikov Nova Gorica, Center starejših Pristan Vipava, Karitas Vipavske dekanije, Šentslovensko združenje za duševno zdravje Ajdovščina, Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske,
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Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Center za socialno delo Ajdovščina, Varstveno delovni
center Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina, Društvo invalidov Ajdovščina – Vipava, Društvo za
psihosocialno pomoč Pluton, Goriški muzej, VDC Ajdovščina-Vipava) so izmed 45 oseb iz programov javnih
del zaposlile 11 mladih med 15. in 29. letom starosti s V. in VII. stopnjo izobrazbe.
Ukrep 3.1.b: pospeševanje aktivnega svetovanja mladim pri iskanju zaposlitve ter karierne orientacije
Ukrep obsega sofinanciranje programov karierne orientacije, načrtovanja in svetovanja na področju
zaposlovanja mladih v skladu s potrebami lokalnega trga dela. Pri tem so med upravičenci do sofinanciranja
programov prednostno obravnavani javni in zasebni zavodi, ki v okviru svojih programov opravljajo
dejavnost informiranja in svetovanja za mlade na področju zaposlitvenih priložnosti in načrtovanja kariere
ob upoštevanju lastnosti lokalnega trga dela. Poleg tega so prednostno obravnavani programi, ki na
inovativne načine uvajajo karierno orientacijo, načrtovanje in svetovanje na področju zaposlovanja mladih
na lokalnem trgu dela v redne procese formalnega izobraževanja. Cilj ukrepa je okrepiti mladim prijazno
dejavnost karierne orientacije v lokalni skupnosti, ki temelji predvsem na poznavanju potreb in razmer na
lokalnem trgu dela ter interesov, znanj in sposobnosti mladih iz lokalne skupnosti in je mladim približana
preko kanalov, ki zagotavljajo njeno največjo učinkovitost in širok domet. Namen ukrepa je spodbuditi
odgovorno načrtovanje kariere med mladimi ter zagotoviti lokalnim potrebam ustrezno informiranje mladih
o možnostih zaposlovanja v lokalnem okolju in posredno usmerjanje mladih v krepitev kompetenc, ki
ustrezajo zahtevam lokalnega trga dela in na ta način dvigujejo zaposljivost mladih v občini Ajdovščina.
Kazalnik: število svetovanj; število vključenih mladih
Občina Ajdovščina je v letu 2013 zagotovila Ljudski univerzi Ajdovščina sredstva za sofinanciranje
brezplačnega svetovanja udeležencem izobraževanj odraslih in mladih v skladu s Strategijo za mlade v Občini
Ajdovščina 2013-2018 (v višini 25.000 € skupaj z ostalimi programi). V programe je bilo vključenih okrog 10 %
mladih. Ljudska univerza pa izvaja tudi projektno učenje za mlajše odrasle – PUM, v katerega je vključenih 22
udeležencev. Namenjen je mladim med 15. in 25. letom, ki so iz različnih razlogov opustili redno šolanje in še
nimajo zaposlitve. Sodelovanje v programu PUM mladim omogoča uresničevati cilje v skladu z njihovimi
interesi in sposobnostmi ter omogoča pridobivanje pozitivne izobraževalne izkušnje, izboljšanje
samopodobe in učenje odgovornosti.
Razvojna agencija ROD je v letu 2013 izvedlia dve delavnici za ciljno skupino osnovnošolcev (8. razred;
starostna skupina pod 15) v sodelovanju z OŠ Ajdovščina. V februarju je bila v treh terminih izvedena
delavnica »Finance, delo in gospodarstvo«, na kateri so učenci pridobili več informacij o ekonomskih
pravicah slovenskega državljana, tržnem gospodarstvu, interesih in odnosi med delodajalci in delavci, ter o
zagotavljanju finančnih sredstev za delovanje države. V juniju pa je Razvojna agencija ROD skupaj z OOZ
Ajdovščina organizirala delavnico »Promocija tehničnih poklicev in podjetniške ustvarjalnosti«, v okviru
katere so se osmošolci OŠ Ajdovščina seznanili s podjetništvom in deficitarnimi poklici v širšem lokalnem
okolju, obiskali pa so tudi podjetja Vzmeti Vigal d.o.o. v Ajdovščini, ŠKRLJ d.o.o. v Batujah ter Transport
Semenič d.o.o. v Podnanosu.
Strateški cilj 3.2: razvoj podjetništva in podjetnosti mladih
Ukrep 3.2.a: vzpostavitev mladinskega podjetniškega inkubatorja
Ukrep obsega zagotovitev poslovnih prostorov in ostale osnovne infrastrukture za potrebe ustanavljanja in
delovanja novih podjetij v lokalni skupnosti, kar je za tovrstno namembnost mogoče uresničiti z izgradnjo
novega objekta ali z obnovo ustreznega starega objekta (objekt stare vojašnice Srečka Kosovela, Vipavska
cesta 11 a) ter s sofinanciranjem osnovne opreme. Pri tem je potrebno poskrbeti, da je ustrezen del
infrastrukture finančno ugodno na voljo mladim podjetnikom iz lokalne skupnosti, ki se prvič lotevajo
dejavnosti podjetništva, med katerimi imajo prednost brezposelni mladi. Tovrstnim upravičencem občina v
okviru mladinskega podjetniškega inkubatorja zagotovi tudi strokovno izpopolnjevanje in podjetniško
svetovanje ter mentorstvo s področij upravljanja, financiranja, marketinga, trženja in vodenja podjetij ter
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uporabe novih tehnologij. Cilj ukrepa je omogočiti zlasti mladim podjetnikom ugodno podporno okolje za
nastanek, rast in razvoj podjetniške dejavnosti. Namen ukrepa je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s
spodbujanjem podjetništva med mladimi iz lokalne skupnosti.
Kazalnik: vzpostavitev in delovanje mladinskega podjetniškega inkubatorja
Izvajanje ukrepa je sicer predvideno šele v letu 2015, vendar pa je potrebno predhodno pripraviti podlage,
da bo izvajanje ukrepa sploh mogoče. Ukrep obsega zagotovitev poslovnih prostorov in ostale osnovne
infrastrukture za potrebe ustanavljanja in delovanja novih podjetij v lokalni skupnosti. Prostori bodo na voljo
mladim podjetnikom (do vključno 29 let) iz lokalne skupnosti, ki se prvič lotevajo dejavnosti podjetništva,
med katerimi bodo imeli prednost brezposelni mladi – v nadaljevanju: mladinski podjetniški inkubator.
Poslovni prostori in osnovna oprema se bodo zagotovili z obnovo objekta 1 bivše vojašnice Srečka Kosovela,
z naslovom Vipavska cesta 11 a v Ajdovščini, stoječega na parc. št. 1252/26 k.o. Ajdovščina. Prostori za
posamezna podjetja bodo predvideni prvenstveno v prvem nadstropju, po potrebi pa tudi v prostem delu
pritličja. Predvideni bodo tudi skupni prostori vseh podjetnikov (npr. ureditev večje predavalnice,
konferenčne sobe…). Občina Ajdovščina namerava, v okviru mladinskega podjetniškega inkubatorja
zagotoviti tudi strokovno izpopolnjevanje in podjetniško svetovanje ter mentorstvo s področij upravljanja,
financiranja, marketinga, trženja in vodenja podjetij ter uporabe novih tehnologij, za katere se bo
potrebovalo skupne prostore. Stavba na Vipavski cesti 11 a v Ajdovščini je v lasti Republike Slovenije, zato je
potrebno predhodno speljati postopek in objekt pridobiti v last Občine Ajdovščina. Postopki prenosa
premoženja z države na občine pa izkustveno trajajo dolgo, zato smo že v letošnjem letu pričeli s
pripravo izdelave idejne rešitve ureditve prostorov v mladinski podjetniški inkubator. Strategija za mlade in
pripravljena idejna rešitev ureditve prostorov bodo priloga prošnje za pridobitev navedene stavbe v last. Za
naročilo izdelave posnetka obstoječega stanja in idejne rešitve je Občina Ajdovščina zagotovila 2.196 €.
Ukrep 3.2.b: izvajanje izobraževalnih in svetovalnih programov za podjetništvo mladih
Ukrep obsega sofinanciranje programov informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za
samozaposlovanje in podjetništvo mladih v lokalni skupnosti. Pri tem se sofinancirajo programi strokovnih
izvajalcev individualnih ali kolektivnih usposabljanj za podjetništvo, ki so namenjeni mladim oz. vključujejo
mlade iz lokalne skupnosti in zajemajo področja osnov podjetništva, oblikovanja poslovne ideje in
poslovnega načrta, ocenjevanja možnosti realizacije poslovne ideje, pravnih vidikov poslovanja, tehničnih
postopkov realizacije poslovne ideje ter možnosti koriščenja lokalnega in nacionalnega podpornega
podjetniškega okolja.
Cilj ukrepa je pospešitev dejavnosti informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za
samozaposlovanje in podjetništvo mladih v lokalni skupnosti ter omogočanje vključevanja čim večjega števila
mladih vanje. Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva mladih v lokalni skupnosti kot
ene izmed možnosti zaposlovanja mladih v okviru lokalnega trga dela ter zagotovitev ustrezne priprave
mladih za dolgoročno uspešno realizacijo podjetniških idej in načrtov.
Kazalnik: število letno izvedenih programov; število vključenih mladih
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina je na Srednji šoli Veno Pilon izvedel Predavanje o finančni
pismenosti med dijaki 3. letnika v vseh treh oddelkih. Število vključenih mladih je bilo 80. Poleg tega je MC v
sodelovanju s Arhitekturnim društvom Forum organiziral tečaj arhitekturnega risanja, katerega 4 udeleženci
so uspešno prestali sprejemne izpite na Fakulteti za arhitekturo. Ukrep je podrobneje predstavljen pod
Ukrepom 1.a.1..
Šola podjetništva, ki jo je izvedel Mladinski svet Ajdovščina v prvi polovici leta 2013 je delno pokrila izvajanja
tega ukrepa. Predstavljala je usposabljanje za spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva mladih v
lokalni skupnosti, v okviru katerega so mladi iz svoje poslovne ideje razvili poslovni načrt. Vanjo je bilo
vključenih 11 mladih. Ukrep je podrobneje predstavljen pod Ukrepom 1.a.1..
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Razvojna agencija ROD Ajdovščina med aktivnostmi izvajanje izobraževalnih in svetovalnih programov za
podjetništvo mladih izvaja projekt Vstopne točke VEM. Ciljne skupine so mladi, potencialni podjetniki ter
podjetja. Po grobi oceni predstavljajo mladi (15-29 let) na letni ravni nekje 5-10% koristnikov teh storitev.
Ukrep je podrobneje predstavljen pod Ukrepom 1.a.1.. Na področju podjetništva izvajajo tudi številne druge
informativno promocijske aktivnosti (npr. obveščanje o različnih natečajih za mlade), prav tako seznanjajo
zainteresirane o aktualnih razpisih preko spletne strani (rubrika Vstopna točka VEM in aktualni razpisi) ter s
prispevki v Ajdovskih novicah, iskanjem poslovnih partnerjev, izvajanje postopkov registracij in sprememb
podjetij (s.p. ali d.o.o.) preko državnega portala za podjetja in podjetnike. Število vključenih (ocena): 600, od
tega mladih 50 (veliko uporabnikov je bilo vključenih v dve ali več aktivnosti, pri statistiki upoštevani samo
1x)
Ukrep 3.2.c: povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih mladih podjetnikov
Ukrep predvideva prizadevanje občine za povezovanje mladih brezposelnih in uspešnih mladih podjetnikov z
organizacijo lokalnega zaposlitvenega sejma in z obvezo mladih koristnikov lokalnih programov spodbujanja
podjetništva do organizacije enega dogodka letno z mladimi brezposelnimi.
Cilj ukrepa je ustvariti prostor za širjenje informacij in nasvetov o lokalnem trgu dela, povezovanje mladih z
lokalnimi delodajalci, spoznavanje poklicev in spodbujanje načrtovanja kariere med mladimi v lokalni
skupnosti.
Namen ukrepa je spodbujanje socialne vključenosti brezposelnih mladih, krepitev njihove zaposljivosti in
zagotavljanje pogojev za ohranjanje njihove delovne aktivnosti v lokalnem okolju.
Kazalnik: število izvedenih dogodkov povezovanja mladih brezposelnih in uspešnih mladih podjetnikov
Izvajanje ukrepa je načrtovano za leto 2014.

Področje: STANOVANJSKE RAZMERE MLADIH
Strateški cilj 4: povečanje dostopnosti stanovanj za mlade
Ukrep 4.a: subvencioniranje obrestne mere za stanovanjske kredite mladih
Občina Ajdovščina zagotavlja finančna sredstva za spodbujanje reševanja stanovanjskih problemov občanov
v obliki subvencioniranja obrestne mere. Višino subvencionirane obrestne mere za vsak razpis posebej
določi župan s sklepom. Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencioniranja obrestne mere kredita za gradnjo,
prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih
kreditov občanov. Ukrep predvideva uvrstitev reševanja prvega stanovanjskega vprašanja ter starost
prosilcev do 29 let med merila za sestavo prednostnih list.
Cilj ukrepa je mladim občanom, ki na območju občine prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, izboljšati
dostopnost občinskih subvencij za najete stanovanjske kredite, kar je možno doseči s povečanjem najvišje
možne višine odobrenega kredita za mlade. Namen ukrepa je omogočiti lažjo ureditev samostojnih bivalnih
razmer za mlade v lokalni skupnosti ter posledično ohraniti mlade in njihove potenciale v lokalnem okolju.
Kazalnik 1: sprememba Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini
Ajdovščina
Kazalnik 2: višina dodeljenih subvencij za obrestno mero za mlade
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. 8. člen
Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina opredeljuje
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različne kategorije prosilcev, med njimi so tudi mladi. Učinki tega predpisa so, da upravičenci do
subvencioniranja obrestne mere pridobijo pravico pri izbranih bankah skleniti kreditno pogodbo pod
ugodnejšimi pogoji (občina sofinancira del obrestne mere). Po Pravilniku se več točk dodeljuje prosilcem, ki
imajo večje število otrok, mladim družinam (definicijo mlade družine je povzeta po definiciji, ki jo uporablja
Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam - pojem mlade družine ni
več vezan na starost staršev, ampak na starost otrok). Ukrep Strategije predvideva dva kazalnika in sicer
spremembo samega Pravilnika in pa višino dodeljenih subvencij za obrestno mero za mlade. V letu 2013 je
župan na podlagi 2. in 10. člena Pravilnika sprejel dodatni sklep, da se zneski odobrenega kredita prosilcu, ki
v letu razpisa dopolni največ 29 let, povišajo za 5.000 € - mladi prosilci so tako dobili odobreno
subvencionirano obrestno mero za višji znesek kot ostale kategorije prosilcev.
Na javni razpis, ki je bil izveden v mesecu marcu, je prispelo 68 vlog. Od teh je 50 prosilcev takih, ki za
subvencioniranje obrestne mere zaprošajo prvič (od teh je 5 prosilcev mladih). Glede na prvotno maso
sredstev za subvencioniranje obrestne mere je bilo ugodeno 22 prosilcem, zato se je z rebalansom
proračuna zagotovilo dodatnih 55.000 €. V letu 2013 je bila tako odobrena subvencija obrestne mere 4
mladim prosilcem.
Ukrep 4.b: subvencioniranje najemnin mladih v tržnih najemniških stanovanjih
Ukrep obsega financiranje subvencioniranja tržnih najemnin za mlade med 15. in 29. letom starosti v lokalni
skupnosti, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Pri tem gre za obravnavo mladih v postopkih
dodeljevanja subvencij lokalne skupnosti za tržne najemnine v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi
katere je subvencioniranje najemnin ena od nalog občine.
Cilj ukrepa je mladim, ki na območju občine rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, izboljšati dostopnost
občinskih subvencij za tržne najemnine. Namen ukrepa je omogočiti lažjo ureditev samostojnih bivalnih
razmer za mlade v lokalni skupnosti ter posledično ohraniti mlade in njihove potenciale v lokalnem okolju.
Kazalnik: število subvencioniranih najemnin mladih v tržnih najemniških stanovanjih letno
Na podlagi 121. a in 121. b člena Stanovanjskega zakona občine izplačujejo subvencije najemnikom v tržnih
stanovanjih, če izpolnjujejo pogoje za dodelitev subvencije po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(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. Mladim ZUPJS pri subvencioniranju najemnin v tržnih stanovanjih
ne daje prednosti, v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem pa so opredeljeni kot ena od
prednostnih kategorij. V letu 2013 je Občina Ajdovščina zagotavljala subvencijo tržne najemnine za 2 mlada
upravičenca (od skupno 7 upravičencev).
Ukrep 4.c: priprava analize za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini
Stanovanjska kooperativa so kooperativno združeni posamezniki z namenom, da sebi zagotovijo neprofitno
najemno stanovanje. Gre za stanovanja z visoko zaščito najemnika in z vsemi ostalimi pravicami, ki jim ga
mora nuditi varen dom. V ta namen pridobijo gradbeno parcelo, običajno hipotekarni kredit ter izgradijo
stavbo, v katero se vselijo. Vsi polnoletni stanovalci v zgradbi stanovanjske kooperative morajo biti njeni
člani.
Namen ukrepa je priprava analize za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini.
Kazalnik: izdelana analiza za preučitev možnosti vzpostavitve stanovanjskih kooperativ v občini Ajdovščina
Izvajanje ukrepa je načrtovano za leto 2015.
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Področje: MOBILNOST
Strateški cilj 5: izboljšanje pogojev za mobilnost mladih
Strateški cilj 5.1: izboljšanje pogojev za lokalno mobilnost
Ukrep 5.1.a: spodbujanje organizacije prevoza za mlade s strani organizatorja prireditve, sofinancirane iz
občinskega proračuna
Ukrep predvideva spodbude organizatorjem prireditev, ki izvajajo prireditve, sofinancirane iz občinskega
proračuna, v kolikor se organizator prireditve v prijavi na razpis zaveže, da bo zagotovil organizacijo prevoza
iz večjih krajev v občini do kraja prireditve in nazaj.
Kazalnik 1: število prireditev z organiziranim prevozom
Kazalnik 2: uveljavitev spodbude v Javnem razpisu za sofinanciranje prireditev, kjer se v kriterij primernost
lokacije in logistika uvrsti organizacijo prevozov na in s prireditve.
Izvajanje ukrepa je načrtovano za leto 2014.
Strateški cilj 5.2: okrepitev mednarodne mobilnosti mladih
Ukrep 5.2.a: sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih od 15 do 25 let
Občina Ajdovščina vsakoletno zagotavlja sofinanciranje dejavnosti letovanj otrok in mladine do 18 let. Z
ukrepom se med upravičence do sofinanciranja dejavnosti letovanj vključi tudi mlade od 15 do 25 let, pri
čemer morajo ti mladi izpolnjevati naslednje pogoje: (1) na razpis prijavijo projekt mednarodne mobilnosti,
ki se izvaja v tujini in (2) je ta projekt delno že sofinanciran iz programov EU, s čimer se zagotavlja kakovost
projekta in (3) zaradi sofinanciranja občine ne pride do dvojnega sofinanciranja.
Kazalnik: sprememba Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj
v Občini Ajdovščina
Občinska uprava je v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina, ki je k pripravi sprememb pravilnika
vključil tudi ostale mladinske organizacije, pričela v zaključku leta 2013. Občinski svet je spremembe
pravilnika sprejel na 35. redni seji 6.2.2014. V pravilniku je posebej predvideno sofinanciranje programov
mednarodne mobilnosti mladih, po kriterijih, ki veljajo za sofinanciranje letovanj otrok in mladine.
Izvajanje ukrepa je načrtovano za leto 2014.

Področje: PROSTI ČAS, ŠPORT IN DRUŽBENOKULTURNE DEJAVNOSTI
Podpodročje: Prosti čas in družbenokulturne dejavnosti
Strateški cilj 6: povečanje številčnosti prostočasnih in družbenokulturnih dejavnosti
Ukrep 6.a: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje prireditve Ajdovščina v maju
Ajdovščina v maju je bila v preteklosti tradicionalna občinska športno-družbenokulturna prireditev. Ukrep
predvideva občinsko sofinanciranje prireditve izvajalcu, ki zagotavlja ustrezno programsko zasnovo
prireditve.
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Kazalnik: izvedba javnega razpisa za sofinanciranje prireditve Ajdovščina v maju
Dne 15.02.2013 je Občina Ajdovščina objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2013. Predmet
javnega razpisa je bilo tudi sofinanciranje, prireditve Ajdovščina v maju, na razpis je prispela ena prijava, ki ni
izpolnjevala razpisnih pogojev.

Strateški cilj 7: izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbenokulturne dejavnosti
Ukrep 7.a: ureditev letnega kina
Ukrep predvideva občinsko financiranje ureditve letnega kina ob Mladinskem centru in hotelu v Ajdovščini v
upravljanju Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina.
Kazalnik: Ureditev letnega kina
Izvajanje ukrepa je načrtovano za leto 2015.
Ukrep 7.b: prostori za potrebe vaj glasbenih skupin
Ukrep predvideva možnost oddajanja prostorov za potrebe vaj glasbenih skupin ter ureditev najemnih
razmerij z glasbenimi skupinami.
Kazalnik 1: prostor za potrebe vaj glasbenih skupin
Kazalnik 2: vzpostavitev sistema oddajanja prostorov in ureditev najemnih razmerij
V drugem nadstropju bivše komandne stavbe vojašnice Srečka Kosovela se je izvedla adaptacija napeljave
električne energije in ureditev prostorov za nove uporabnike (predelne stene) ter ureditev WC-ja in
zamenjava oken na hodniku, realiziranih je bilo 15.204 €.
V letošnjem letu so se z racionalizacijo izrabe prostora zagotovili dodatni prostori za nove glasbene skupine.
Skupno ima sedaj na voljo prostore 15 glasbenih skupin in mladih ustvarjalcev. Večina prostorov je bila
oddana že prej, 3 prazni prostori pa so letos dobili nove najemnike.
Dodatni ukrep izboljšanja infrastrukturnih pogojev za prostočasne in družbenokulturne dejavnosti, ki v
ukrepih Strategije ni predviden:
MKO je v začetku leta objavil javni razpis iz Ukrepa 322, Obnova in razvoj vasi, na katerega se je ponovno
prijavilo investicijo v Objekt ob Taborniškem domu na Kovku (sanitarije, delilnica hrane s skladiščem ter
pokrita tersa). Prijava je bila uspešna, pridobilo se je sofinanciranje v višini 60 % upravičenih stroškov. Občina
je v nadaljevanju na podlagi javnega razpisa pridobila izvajalca dela in z njim sklenila pogodbo v vrednosti
92.280 €. Investicija bo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2014.
Podpodročje: Šport
Strateški cilj 8: izboljšanje pogojev za rekreacijo mladih v zimskem času
Ukrep 8.a: zagotavljanje možnosti uporabe pokrite športne infrastrukture za mlade
Ukrep obsega sofinanciranje programov, ki zagotavljajo možnosti uporabe notranje športne infrastrukture v
občini mladim med 15. in 29. letom starosti za namene športne rekreacije v zimskem času. Sofinanciranje se
izvaja v okviru ukrepa financiranja letnega programa športa v občini.
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Cilj ukrepa je razširiti možnosti za športno rekreacijo mladih, katerim okoliščine onemogočajo raznovrstno
športno rekreacijo na zunanjih površinah, z zagotovitvijo dostopa do notranje športne infrastrukture. Namen
ukrepa je spodbuditi športno rekreacijo in zdrav življenjski slog med mladimi v lokalni skupnosti.
Kazalnik: mesečno število ur uporabe pokrite športne infrastrukture v zimskem času
Občina Ajdovščina v okviru letnega programa športa večji del sredstev namenja športu mladih (v
predšolskem, šolskem in kasnejšem obdobju). Na javni razpis se v večji meri prijavljajo športna društva. V
okviru letnih programov športa so bili sofinancirani tudi športni programi Kluba ajdovskih študentov in
dijakov v višini 315,81 €.

Področje: MLADINSKO ORGANIZIRANJE
Strateški cilj 9: izboljšanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju
Ukrep 9.a: sofinanciranje delovanja mladinskega centra
Ukrep obsega podporo delovanju javnega zavoda – Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina v občini.
Namenjen je spodbujanju participacije mladih, spodbujanju njihovega aktivnega preživljanja prostega časa,
spodbujanju neformalnega učenja in vključevanja v druge obšolske dejavnosti, omogočanju aktivnega
državljanstva, uveljavljanju večkulturne vzgoje ter integraciji mladih skozi boljše poznavanje položaja in vloge
mladih v družbi.
Cilj ukrepa je sofinanciranje delovanja mladinskega centra v občini. Mladinski center nudi infrastrukturo, ki
mladim nudi prostor za druženje in razvijanje svojih interesov, in kadrovsko podporo interesnim oblikam
združevanja mladih.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje dejavnosti Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina
V okviru Zavoda za šport deluje Notranja organizacijska enota Mladinski center Hiša mladih (NOE). S 1.4.
2011 se je izvedla selitev NOE v Mladinski center in hotel Ajdovščina v Palah (v nadaljevanju MCH), ki je v
sredini leta 2011 pričel delovati. V letu 2013 je bilo na sektorju NOE zavoda predvideno enako število
zaposlenih kot jih je bilo v letu 2012 – skupaj 5 zaposlenih, s strani Občine Ajdovščina se zagotavlja
financiranje stroškov dela samo za 4 zaposlenih (sredstva za čistilko zagotavlja zavod). Po IP je namreč
predvideno, da se z delovanjem MCH stroški vseh dodatno zaposlenih postopoma začnejo pokrivati iz
prihodkov delovanja MCH.
Za delovanje so bila namenjena sredstva v skupni višini 97.102 €, od tega za materialne stroške 17.036 €,
preostala sredstva so namenjena kritju stroškov plač. Iz materialnih stroških se je zagotovilo tudi 3.000 € za
izvedbo Pusta in pustne povorke, Miklavževanja in Prihoda dedka Mraza.
Ukrep 9.b: sofinanciranje delovanja mladinskega sveta
Ukrep obsega podporo delovanju lokalnega mladinskega sveta – Mladinskega sveta Ajdovščina v občini.
Namenjen je spodbujanju aktivne participacije mladih, spodbujanju neformalnega učenja, omogočanju
aktivnega državljanstva mladih, integraciji mladih skozi boljše poznavanje položaja in vloge mladih v družbi
ter zastopanju interesov mladih in mladinskih struktur v občini.
Cilj ukrepa je sofinanciranje delovanja mladinskega sveta v občini.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ajdovščina
Na programih za mladino je predvidena postavka 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
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okviru neposrednih proračunskih postavk (preko neposredne pogodbe). Na postavki se je prvotno
zagotavljalo 6.000 € za leto 2013. V mesecu juniju se je predstavnica Mladinskega sveta Ajdovščina udeležila
študijskega obiska na Finskem - tema »Mladinsko delo in mladinska politika v Finskih lokalnih skupnostih« za
kar so se sredstva povečala za 172,00 €. Z Mladinskim svetom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju za
leto 2013. Skupna sredstva, ki so bila realizirana znašajo 6.172 €.
Ukrep 9.c: sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij
Ukrep obsega sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini.
Namen ukrepa je spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih z udejstvovanjem mladih,
omogočanjem mladinskega dela in spodbujanjem razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim
mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju
veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Cilj ukrepa je sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev. Ukrep omogoča izvajanje kvalitetnih projektov in programov mladinskih
organizacij ter vključevanje čim večjega števila mladih v tovrstne aktivnosti.
Sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij se okrepi v tistih programih in projektih, ki se izvajajo na
območju več krajevnih skupnosti.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje projektov in programov mladinskih organizacij
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 v letu 2009
sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. Na javni
razpis je prispelo 12 prijav, planirana sredstva so bila v višini 18.500, realiziranih je bilo 17.978 €, ker
nekatera društva niso realizirala prijavljenih projektov.
Ukrep 9.č: sofinanciranje programov letovanj
Ukrep vključuje sofinanciranje letovanj mladih v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju mladinskih in otroških
programov in projektov ter letovanj v Občini Ajdovščina.
Kazalnik: redno letno sofinanciranje programov letovanj
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 v letu 2009 sprejetega
Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj. Sredstva za leto 2013
so znašala 19.065 €. Na javnem razpisu so bila razdeljena sredstva prvotno 13 prijaviteljem, po posredovanju
poročil pa je pogoje izpolnjevalo 12 prijaviteljev-izvajalcev letovanj. Izvajalcem se sredstva nakazujejo v dveh
delih, drugi del se nakaže po dostavi poročila o realizaciji letovanj.
Ukrep 9.d: zagotovitev kombiniranega vozila za uporabo s strani mladinskih organizacij
Ukrep predvideva zagotovitev kombiniranega vozila v upravljanju Mladinskega centra Hiša mladih
Ajdovščina, namenjenega izvajanju mladinskih programov in projektov vseh mladinskih struktur v občini na
območju celotne občine Ajdovščina.
Kazalnik: zagotovitev kombiniranega vozila za uporabo s strani mladinskih organizacij
Izvajanje ukrepa je načrtovano za leto 2017.
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Področje: INFORMIRANJE
Strateški cilj 10: vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
Ukrep 10.a: vzpostavitev in delovanje lokalnega mladinskega informativnega servisa
Ukrep predvideva občinsko sofinanciranje vzpostavitve in delovanja sistema celovitega informiranja mladih v
občini, ki vključuje informiranje o priložnostih za mlade v celotnem spektru ukrepov področij mladinske
politike. Z ukrepom se zagotavlja celovit sistem informiranja, ki vključuje spletno stran, informiranje po
elektronski pošti in fizično info točko.
Kazalnik: vzpostavljen sistem celovitega informiranja mladih v občini
Mladinski svet Ajdovščina je v letu 2013 začel z izvajanjem projekta Informator za mlade, v okviru katerega
je začela delovati spletna stran (winfo.si), ki predstavljala informativni servis za mlade, kjer mladi pridobijo
vse potrebne informacije pomembne zanje s področij različnih mladinskih politik in ukrepov, ki se zanje
izvajajo tako na lokalni kot tudi na nacionalni ravni.
Dokument pripravila:
- delovna skupina za pripravo izvedbenih načrtov Strategije
in poročil v sestavi Borut Vales, Helena Harej, Matej Likar
in Erika Zavnik

18

