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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 
51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 14/2013, 101/2013 in 96/2015-ZIPRS1617) in Statuta občine Vrhnika (Naš 
časopis, št. 430/2015), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 12. seji dne 17.12.2020 sprejel 

O  D  L  O  K 

O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2022 

1.  SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vrhnika za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).  

2.  VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
podkontov.  

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov  Proračun leta 2022 

I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.585.348,94 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.504.548,94 

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 12.686.883,94 
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 10.438.613,00 
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 2.019.170,94 
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 224.100,00 
 706 DRUGI DAVKI 5.000,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 2.817.665,00 
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.904.465,00 
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 16.000,00 
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 311.000,00 
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 8.000,00 

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 578.200,00 
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 517.000,00 
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 267.000,00 
722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 

DOLGOROČNIH SREDSTEV 
250.000,00 

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.600,00 
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 1.600,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 1.562.200,00 
740  TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.072.200,00 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

490.000,00 

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.144.937,94 
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 5.406.392,86 
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400    PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.317.782,40 
401    PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 197.563,20 
402    IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.796.147,26 
403    PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 19.000,00 
409    REZERVE 75.900,00 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 7.471.675,10 
410    SUBVENCIJE 48.500,00 
411    TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 4.109.306,65 
412    TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.007.123,00 
413    DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   2.306.745,45 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 8.166.869,98 
420    NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.166.869,98 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 100.000,00 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 100.000,00 

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) 

-3.559.589,00 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov                                                                       Proračun leta 2022 

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0,00 

750    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442) 
0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0,00 

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) 

0,00 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov                                                                       Proračun leta 2022 

VII ZADOLŽEVANJE (50)  3.500.000,00 
50 ZADOLŽEVANJE  3.500.000,00 
500    DOMAČE ZADOLŽEVANJE  3.500.000,00 
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 430.000,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 430.000,00 
550    ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 430.000,00 

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-
VIII) 

-489.589,00 

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 3.070.000,00 
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 3.559.589,00 
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA 

LETA 
489.589,00 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih  
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vrhnika. 
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Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. Za izvrševanje proračuna je 
odgovoren župan Občine Vrhnika. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu in 80. členu Zakona o 
javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki: 

• drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se 
porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni, 

• namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, 

• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 
3/2007-UPB-1), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti, 

• prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za 
obnavljanje objektov in opreme, 

• prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se 
porabljajo za namene, določene v sprejetem občinskem odloku, 

prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki se porabijo kot namenski izdatki 
za vzdrževanje gozdnih cest. 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna 
ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta KS. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar – junij 2022 in z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

(pooblastila župana) 
Župan je pooblaščen, da: 
 

• razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne 
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika. 

 

• odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih 
financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve. 
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• odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe. 
 

• odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do 
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega 
leta. 

 

• če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove 
obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s 
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. 

 

• odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, in sicer do skupne višine največ 10.000 
EUR vseh dolgov v posameznem proračunskem letu, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, 
da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova 
obveznih dajatev. 

 

• odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami. 
 

• samostojno sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem do skupne letne 
vrednosti 100.000 EUR brez davka. O izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu 
svetu. 

 

• izvršuje sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. 
 

• odloča o porabi sredstev na proračunskih postavkah: 
o 03001 Mednarodno sodelovanje 
o 14001 Stroški promocije občine, 
o 18055 Založništvo 

 

• odloča o porabi sredstev na proračunski postavki 08002 Varnost v cestnem prometu, 
Preventiva in vzgoja v cestnem prometu, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 

 

• odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve 
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna. 

 

• opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi. 
 
7. člen 

(sredstva proračuna, namenjena KS, in pravni posli KS) 
 

V proračunskem letu 2022 se iz občinskega proračuna za redno delovanje KS zagotovijo 
sredstva v višini 103.057,00 EUR, za izvajanje programov in investicij krajevnih skupnosti - 
sklad, pa sredstva v višini 206.114,02 EUR. Posamezni program oz. investicija se bo 
sofinancirala v skladu z odlokom, ki ureja financiranje krajevnih skupnosti. 
 

 
8. člen 

(izvajanje investicij po 2. a členu Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika) 
 

V proračunskem letu 2022 se določi odstotek sofinanciranja za izvajanje posameznih investicij, 
ki so jih pripravile krajevne skupnosti:  
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- investicije v ceste v višini 50 %; 
- investicije v javno razsvetljavo v višini 50%. 

 
Predmet sofinanciranja so gradbena dela in nadzor nad predmetno investicijo.  
Z investicijo se prične, ko je pogodbeno zagotovljeno nad 85 % sredstev, potrebnih za 
posamezno investicijo. Potrebno višino zagotovljenih sredstev iz prejšnjega stavka tega člena 
za posamezno investicijo določi župan s sklepom. 
 
Izjemoma lahko župan s sklepom določi nižji % pogodbeno zagotovljenih sredstev, potrebnih 
za posamezno investicijo. 
 
V letu 2022 se po tem členu lahko izvedejo investicije na naslednjih proračunskih postavkah: 

- 13111 Ceste – KS Zaplana 
- 13140 Investicije na cestah KS Podlipa-Smrečje 
- 13142 Ceste – KS Ligojna 
- 13144 Ceste – KS Verd 
- 13224 Ceste KS Padež, Pokojišče, Zavrh. 

 
9. člen 

(proračunski skladi) 
 
Proračunska sklada v letu 2022 sta: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovan na podlagi 49. člena ZJF, 
2. račun sklada krajevnih skupnosti, ustanovljenega na podlagi odloka, ki ureja financiranje 

krajevnih skupnosti. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 10.000 EUR. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O porabi sredstev nad 10.000 EUR 
odloča Občinski svet s posebnim odlokom. 
 

10. člen 
(dodeljevanje sredstev) 

 
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega 
položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače 
največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ 
dvakrat mesečno in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer se 
morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog v 
javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom. 
 
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo skladno s Pravilnikom 
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov in z njegovimi veljavnimi spremembami. 

 
11. člen 

(obveznosti uporabnikov sredstev) 
 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, 
ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva 
dodeljena. 
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Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad 
vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom. 
 
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale 
odobrena sredstva. 
 
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog 
najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi. 

 
12. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
 
1. v letu 2021 do 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih do 40 % navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz 
namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

13. člen 
(spremljanje spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 
 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih 
programov in druge spremembe projektov. 
 

 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi 
občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov, predinvesticijske zasnove, 
dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo skladno 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006 in 54/2010) in skladno s pojasnilom Ministrstva 
za finance (junij 2011) sprejema župan. 
 

14. člen 
(pridobivanje stvarnega premoženja) 

 
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za 
izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog. 
 
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega 
sveta, če bi takšna pridobitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, 
ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve. 
 
V primeru brezplačne pridobitve zemljišč nosi Občina Vrhnika stroške meritev in parcelacij teh 
zemljišč. 
 

15. člen 
(letni načrt pridobivanja premičnega premoženja in letni načrt razpolaganja s premičnim 

premoženjem) 
 
V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2022 sprejme župan 
letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2022. 
 
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko 
prične: 

• če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2022, 

• ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne postavke iz načrta na podlagi 
preveritve likvidnostnega stanja proračuna. 

 
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem občine Vrhnika zajema osnovna sredstva 
ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 
10.000 EUR. 
 

16. člen 
(načrtovanje likvidnosti proračuna) 

 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno 
polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna). 
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od 
prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih 
naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup kapitalskih naložb in odplačila 
dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna določi za finance pristojni organ občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu. 
 
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
 

17. člen 
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(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 3.500.000,00 EUR. 
 
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more 
uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31.12.2022. O zadolžitvi 
odloča župan. 
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Vrhnika, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 
EUR.  

18. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)  

 
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2022 zadolžijo 
do skupne višine 100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o 
zadolžitvi daje občinski svet. 
 

19. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv 

na upravljanje) 
 

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2022 
zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. 
Soglasje o zadolžitvi do višine 100.000 EUR daje občinski svet. 
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter 
druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 
2022 ne smejo izdajati poroštev. 
 
 

20. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 50.000 EUR. 
 
5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA 
 

21. člen 
(naloge NO) 

 
Nadzorni odbor izvaja naloge samostojno, skladno s programom dela nadzornega odbora, o 
katerem obvesti župana in Občinski svet. 
 
Nadzorni odbor izvaja zlasti: 
 
- nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila 
uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da 
se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za 
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pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega 
stanja. 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

22. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vrhnika v letu 2023, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 
23. člen 

(uveljavitev odloka) 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis. Posebni del 
proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si. 
 
Številka: 410-86/2020 (4-01) 
Vrhnika, dne 17.12.2020 
         OBČINA VRHNIKA 
       ŽUPAN 
  Daniel CUKJATI, l. r. 
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I.  SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE OBČINA VRHNIKA ZA LETO 2022

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.585.348,94
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.504.548,94

70 DAVČNI PRIHODKI 12.686.883,94

700 Davki na dohodek in dobiček 10.438.613,00
7000 Dohodnina 10.438.613,00

700020 Dohodnina - občinski vir 10.438.613,00

703 Davki na premoženje 2.019.170,94
7030 Davki na nepremičnine 1.530.100,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 35.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 10.000,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 100,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 740.000,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 740.000,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5.000,00

7031 Davki na premičnine 3.700,00

703100 Davek na vodna plovila 3.500,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 200,00

7032 Davki na dediščine in darila 131.150,00

703200 Davek na dediščine in darila 130.000,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov 700,00

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 450,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 354.220,94
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 35.000,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 319.000,94

703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma 20,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 200,00

704 Domači davki na blago in storitve 224.100,00
7044 Davki na posebne storitve 10.000,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 10.000,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 214.100,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 168.000,00

704704 Turistična taksa 15.000,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 10.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 19.600,00

706 Drugi davki in prispevki 5.000,00
7060 Drugi davki in prispevki 5.000,00

706099 Drugi davki in prispevki 5.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.817.665,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.904.465,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki
300.000,00

710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 300.000,00

7102 Prihodki od obresti 100,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 100,00

7103 Prihodki od premoženja 1.604.365,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 145.000,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 190.000,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 30.000,00

71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke 6.000,00

71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica 100,00

71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo 2.000,00

71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna 5.500,00

71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje 2.000,00

71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica 1.800,00

71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika 500,00

71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd 5.500,00

71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg 2.500,00

71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas 2.500,00

71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana 2.000,00

71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke 6.000,00

71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica 2.500,00

71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke 5.000,00

71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center 2.500,00

71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika 3.000,00

71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI 1.080.000,00

71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje 7.500,00

71030504 Prihodki od zakupnin  - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 73,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 300,00

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 96.000,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 42,00

710399 Drugi prihodki od premoženja 50,00

71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost 5.000,00

71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov 1.000,00

711 Takse in pristojbine 16.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine 16.000,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 16.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 311.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni 311.000,00

712001 Globe za prekrške 290.000,00

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih 1.000,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 15.000,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 5.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.000,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.000,00

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 7.000,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 1.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 578.200,00
7141 Drugi nedavčni prihodki 578.200,00

714100 Drugi nedavčni prihodki 1.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 450.000,00

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 10.000,00

71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje 1.200,00

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna 70.000,00

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 1.000,00

714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla 10.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 35.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

72 KAPITALSKI PRIHODKI 517.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 267.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 267.000,00

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 237.000,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 30.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 250.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 250.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 170.000,00

72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica 50.000,00

72210004 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 30.000,00

73 PREJETE DONACIJE 1.600,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.600,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.500,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 500,00

73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica 1.000,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 100,00
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.562.200,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.072.200,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 676.000,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 532.000,00

74000104 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brd 24.000,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 120.000,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 396.200,00

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 340.000,00

74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke 7.000,00

74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica 4.000,00

74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo 6.000,00

74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna 4.100,00

74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje 4.600,00

74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež  Zavrh 2.000,00

74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica 2.000,00

74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika 1.500,00

74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd 5.000,00

74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana 2.000,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 1.000,00

74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke 1.000,00

74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica 5.000,00

74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 1.000,00

74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje 1.000,00

74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica 1.000,00

74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika 1.000,00

74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd 1.000,00

74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg 2.000,00

74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center 2.000,00

74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana 2.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav

490.000,00

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

1.000,00

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv 1.000,00

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz kohezijskega sklada

489.000,00

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh 489.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.144.937,94
40 TEKOČI ODHODKI 5.406.392,86

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.317.782,40
4000 Plače in dodatki 1.116.981,90

400000 Osnovne plače 1.027.258,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 67.672,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 10.079,66

400003 Položajni dodatek 7.742,24

400004 Drugi dodatki 4.230,00

4001 Regres za letni dopust 47.000,00

400100 Regres za letni dopust 47.000,00

4002 Povračila in nadomestila 105.341,20

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 51.809,20

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 53.532,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 30.338,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 19.838,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 10.500,00

4004 Sredstva za nadurno delo 6.500,00

400400 Sredstva za nadurno delo 6.500,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 11.621,30
400900 Jubilejne nagrade 1.866,28

400901 Odpravnine 8.000,00

400902 Solidarnostne pomoči 1.155,02

400999 Drugi izdatki zaposlenim 600,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 197.563,20
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 98.001,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 98.001,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 78.577,20
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 72.677,20

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 5.900,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 690,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 690,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.125,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo 1.125,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

19.170,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 19.170,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

402 Izdatki za blago in storitve 3.796.147,26
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 377.780,00

402000 Pisarniški material in storitve 24.840,00

402001 Čistilni material in storitve 30.800,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.650,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 10.060,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.600,00

402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno 80,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 17.000,00

402007 Računalniške storitve 127.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 19.500,00

402009 Izdatki za reprezentanco 24.250,00

402099 Drugi splošni material in storitve 83.000,00

40209901 Upravljanje stanovanj 30.000,00

4021 Posebni material in storitve 52.250,00
402100 Uniforme in službena obleka 8.000,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 2.250,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 22.000,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 20.000,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 291.682,00
402200 Električna energija 127.912,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 27.800,00

402203 Voda in komunalne storitve 9.450,00

402204 Odvoz smeti 10.000,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 13.320,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 38.200,00

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 65.000,00

4023 Prevozni stroški in storitve 41.410,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 7.700,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 4.200,00

402302 Nadomestni deli za vozila 1.000,00

402303 Najem vozil in selitveni stroški 12.000,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.400,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 4.900,00

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 710,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 9.500,00

4024 Izdatki za službena potovanja 11.375,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 640,00

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 2.530,00

402402 Stroški prevoza v državi 2.815,00

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 1.550,00

402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 2.220,00

402405 Stroški prevoza v tujini 1.620,00

4025 Tekoče vzdrževanje 2.024.220,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 67.050,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 25.000,00

402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov 2.500,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.710.400,00

40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 17.700,00

40250306 Nasip nekategoriziranih poti 2.000,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.670,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 113.200,00

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 57.600,00

40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča 100,00

40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa 11.000,00

40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija 6.000,00

40259909 Vzdrževanje parka in Retovja 5.000,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 97.424,00

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 47.900,00

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 3.680,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.400,00

40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica 1.500,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

40260306 Najemnina Bevke 4.193,00

402604 Najem strojne računalniške opreme 200,00

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.051,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 18.000,00

402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 1.400,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 18.100,00

4027 Kazni in odškodnine 15.000,00
402799 Druge odškodnine in kazni 15.000,00

4029 Drugi operativni odhodki 885.006,26
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 11.800,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 142.120,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.000,00

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.000,00

40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR 7.000,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 122.500,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 8.500,00

402923 Druge članarine 200,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.480,00

402931 Plačila bančnih storitev 13.000,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 50.000,00

402937 Stroški davčnih postopkov 2.603,00

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 300,00

402999 Drugi operativni odhodki 216.003,26

40299901 Stroški cenitev nepremičnin 600,00

40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu 15.000,00

40299909 Argonavtski dnevi 35.000,00

40299910 Prireditve v decembru 70.000,00

40299911 Cankarjevi dnevi 10.500,00

40299913 Dan državnosti 2.000,00

40299914 Dan samostojnosti 2.800,00

40299916 Pustovanje 3.000,00

40299918 Pozdrav poletju 4.000,00

40299920 Športnik Vrhnike 3.000,00

40299924 Prometna varnost 30.000,00

40299925 Poletje na Vrhniki 18.000,00

40299930 Športne počitnice za otroke 45.000,00

40299932 Gregorjevo 1.600,00

40299933 Zimski športni program 5.000,00

40299935 Jesenski športni program 3.000,00

40299936 Kolesarski maraton 4.000,00

40299938 Nočni tek 4.000,00

40299943 Festival Vrhnika 2.000,00

40299944 Oberfest 5.000,00

40299946 Festival kave 6.000,00

40299948 Športna prireditev Žogarija 2.000,00

40299949 Kolesarska dirka po Sloveniji-etapa Vrhnika 25.000,00

40299950 Turnir DP v košarki 5.000,00

40299951 Povsod je luč 2.000,00

403 Plačila domačih obresti 19.000,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 18.000,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 18.000,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.000,00
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 1.000,00

409 Rezerve 75.900,00
4090 Splošna proračunska rezervacija 40.000,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 40.000,00

4091 Proračunska rezerva 10.000,00

409100 Proračunska rezerva 10.000,00

4092 Druge rezerve 25.900,00
409299 Druge rezerve 25.900,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

41 TEKOČI TRANSFERI 7.471.675,10

410 Subvencije 48.500,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 48.500,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 18.500,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.109.306,65
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 43.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 43.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 28.000,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 28.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 4.038.306,65

411900 Regresiranje prevozov v šolo 250.373,00

41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja 5.900,00

41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer 625,50

41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS 2.919,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 350.000,00

411920 Subvencioniranje stanarin 135.000,00

41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ 3.015.000,00

41192102 Program s prilagojenim izvajanjem 75.000,00

41192103 Rezervacije v poletnih mesecih 35.000,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 32.000,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.489,15

41199902 Pomoč na domu - posamezniki 115.000,00

41199903 Preventivni programi 3.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.007.123,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.007.123,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 860.900,00

41200002 Tekoči transferi  - humanitarne organizacije 40.463,00

41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin 60.000,00

41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD 9.360,00

41200012 Tekoči transferi  - Pihalni orkester Vrhnika 9.300,00

41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika 6.900,00

41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band 6.000,00

41200017 Razpis-društva upokojencev 4.200,00

41200093 Druge organizacije in društva 10.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi 2.306.745,45
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 110.000,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 110.000,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.151.745,45
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 939.267,93

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 130.777,52

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 164.000,00

41330202 Vzdrževanje in obnova 257.900,00

41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo 23.500,00

41330205 Nakup knjig 44.000,00

41330206 Izobraževanje učiteljev 3.000,00

41330207 Razstave 8.000,00

41330209 Prireditvena dejavnost 11.000,00

41330211 Materialni stroški 389.300,00

41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl. 170.000,00

41330219 Izobraževanje zaposlenih 2.000,00

41330222 Kino Vrhnika 3.000,00

41330223 Cankarjeva priznanja 6.000,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki

45.000,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 45.000,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.166.869,98

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.166.869,98
4201 Nakup prevoznih sredstev 111.000,00

420101 Nakup avtomobilov 111.000,00

4202 Nakup opreme 289.900,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva 8.000,00

420201 Nakup pisarniške opreme 6.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 18.000,00

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 4.600,00

420233 Nakup gasilske opreme 51.000,00

420237 Nakup opreme za varovanje 3.000,00

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 25.000,00

420244 Nakup opreme za učilnice 52.000,00

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 36.600,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 85.700,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.160.379,98

420401 Novogradnje 3.517.452,24

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.642.927,74

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 629.390,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 561.500,00

420501 Obnove 55.500,00

42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov 3.000,00

42050158 Asfaltiranje cest 9.390,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 199.000,00

420600 Nakup zemljišč 199.000,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

777.200,00

420801 Investicijski nadzor 50.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 727.200,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 100.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 100.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 100.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 100.000,00

Stran 8 od 11
Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 

Stran 17



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRORAČUN 2022

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

     (I. - II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-3.559.589,00

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
      minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-3.540.689,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)

     (70 + 71) - (40 + 41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

2.626.480,98
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PRORAČUN 2022

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN 2022

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 3.500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 3.500.000,00

500 Domače zadolževanje 3.500.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 3.500.000,00

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 3.500.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 430.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 430.000,00

550 Odplačila domačega dolga 430.000,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 429.000,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 429.000,00

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 1.000,00
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 1.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-489.589,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.070.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.559.589,00

489.589,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VRHNIKA za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE OBČINA VRHNIKA ZA LETO 2022

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET

PRORAČUN 2022

1000 OBČINSKI SVET 140.160,00

139.160,0001 POLITIČNI SISTEM

139.160,000101 Politični sistem

94.560,0001019001 Dejavnost občinskega sveta

50.000,0001001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet

50.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

18.000,0001002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije

18.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

7.060,0001003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije

2.000,00402000 Pisarniški material in storitve

1.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

1.300,00402009 Izdatki za reprezentanco

50,00402200 Električna energija

100,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

2.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve

30,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

20,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

50,00402402 Stroški prevoza v državi

40,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

10,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

10,00402405 Stroški prevoza v tujini

100,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

350,00402999 Drugi operativni odhodki

1.500,0001004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije

1.500,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

5.500,0001005 Financiranje političnih strank

5.500,00402999 Drugi operativni odhodki

2.000,0001016 LAS

2.000,00402999 Drugi operativni odhodki

5.000,0001024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti

5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

5.500,0001026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov

5.500,00402999 Drugi operativni odhodki

44.600,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

16.000,0001006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov

16.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

18.600,0001007 Stroški obveščanja javnosti

3.000,00402000 Pisarniški material in storitve

3.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

900,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

600,00402009 Izdatki za reprezentanco

9.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve

2.100,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - OBČINSKI SVET

PRORAČUN 2022

10.000,0001013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika

10.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.000,000401 Kadrovska uprava

1.000,0004019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.000,0004013 Stroški priznanj in nagrad

1.000,00402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 - NADZORNI ODBOR

PRORAČUN 2022

2000 NADZORNI ODBOR 11.317,00

11.317,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

11.317,000203 Fiskalni nadzor

11.317,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.000,0002001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor

7.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

4.317,0002002 Materialni stroški - nadzorni odbor

60,00402000 Pisarniški material in storitve

60,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

3.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

50,00402009 Izdatki za reprezentanco

12,00402200 Električna energija

20,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

400,00402206 Poštnina in kurirske storitve

10,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

10,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

65,00402402 Stroški prevoza v državi

10,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

10,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

10,00402405 Stroški prevoza v tujini

100,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

500,00402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - ŽUPAN

PRORAČUN 2022

3000 ŽUPAN 177.947,00

96.447,0001 POLITIČNI SISTEM

96.447,000101 Politični sistem

96.447,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov

52.347,0001009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan

40.621,00400000 Osnovne plače

1.880,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

1.000,00400100 Regres za letni dopust

936,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

580,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

3.800,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.850,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

230,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

30,00401200 Prispevek za zaposlovanje

50,00401300 Prispevek za starševsko varstvo

370,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

32.520,0001011 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana

32.520,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

11.580,0001012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana

80,00402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno

7.000,00402009 Izdatki za reprezentanco

100,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

400,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

1.500,00402402 Stroški prevoza v državi

500,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

1.000,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

1.000,00402405 Stroški prevoza v tujini

10.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

10.000,000201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

10.000,0002019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

10.000,0002013 Participativni proračun

10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

5.500,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

5.500,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

5.500,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin

5.500,0003001 Mednarodno sodelovanje

5.500,00402999 Drugi operativni odhodki

10.000,0014 GOSPODARSTVO

10.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

10.000,0014039001 Promocija občine

10.000,0014001 Stroški promocije občine

10.000,00402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - ŽUPAN

PRORAČUN 2022

6.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.000,001803 Programi v kulturi

6.000,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo

6.000,0018055 Založništvo

6.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

50.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

10.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000,0023029001 Rezerva občine

10.000,0023002 Proračunska rezerva

10.000,00409100 Proračunska rezerva

40.000,002303 Splošna proračunska rezervacija

40.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija

40.000,0023001 Splošna proračunska rezervacija

40.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

PRORAČUN 2022

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.949.324,23

143.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

143.000,000403 Druge skupne administrativne službe

23.000,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

23.000,0004003 Stroški obveščanja javnosti

16.000,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

7.000,00402007 Računalniške storitve

120.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

115.000,0004004 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine

15.000,00402799 Druge odškodnine in kazni

100.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

5.000,0004024 Nadzor objektov in infrastrukture

2.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00420237 Nakup opreme za varovanje

15.000,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

15.000,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

15.000,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

15.000,0005001 Sofinanciranje RRP RRA LUR

15.000,00402999 Drugi operativni odhodki

1.331.324,2306 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.500,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

8.500,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

8.500,0006003 Stroški članarin

8.500,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah

1.322.824,230603 Dejavnost občinske uprave

1.275.524,2306039001 Administracija občinske uprave

1.045.414,2306001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

718.845,00400000 Osnovne plače

49.292,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

2.000,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

4.182,24400003 Položajni dodatek

870,00400004 Drugi dodatki

32.000,00400100 Regres za letni dopust

35.719,20400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

28.162,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

14.400,00400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

10.000,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

2.500,00400400 Sredstva za nadurno delo

866,28400900 Jubilejne nagrade

7.500,00400901 Odpravnine

577,51400902 Solidarnostne pomoči

500,00400999 Drugi izdatki zaposlenim

68.430,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

50.725,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

4.100,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

470,00401200 Prispevek za zaposlovanje

775,00401300 Prispevek za starševsko varstvo

13.200,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

300,00402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

PRORAČUN 2022

209.810,0006002 Materialni stroški - občinska uprava

11.000,00402000 Pisarniški material in storitve

21.000,00402001 Čistilni material in storitve

4.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

4.500,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

67.000,00402007 Računalniške storitve

10.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

3.500,00402009 Izdatki za reprezentanco

750,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

8.500,00402200 Električna energija

13.700,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

1.500,00402203 Voda in komunalne storitve

1.900,00402204 Odvoz smeti

6.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

9.700,00402206 Poštnina in kurirske storitve

260,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

300,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

1.500,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

1.000,00402402 Stroški prevoza v državi

1.000,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini

1.200,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini

600,00402405 Stroški prevoza v tujini

4.500,00402504 Zavarovalne premije za objekte

12.000,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

700,00402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov

9.600,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

100,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

1.000,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa

1.000,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

12.000,00402999 Drugi operativni odhodki

14.300,0006050 Počitniški objekt Čatež

1.400,00402200 Električna energija

2.500,00402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov

10.400,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

6.000,0006053 Promocija zdravja na delovnem mestu

6.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

47.300,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

33.700,0006004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme 
(razen računalniške), prevoznih

16.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

7.700,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

3.000,00420200 Nakup pisarniškega pohištva

1.000,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

4.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13.600,0006005 Stroški nakupa računalniške opreme

10.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme

3.600,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

PRORAČUN 2022

460.000,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

460.000,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

67.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

66.500,0007001 Stroški civilne zaščite

4.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

7.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

7.000,0040290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR

23.000,00402999 Drugi operativni odhodki

25.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

500,0007002 Stroški sanacije zaklonišč

500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

393.000,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

343.000,0007004 Dejavnost gasilskih društev

232.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

111.000,00420101 Nakup avtomobilov

50.000,0007006 Poraba požarne takse

50.000,00420233 Nakup gasilske opreme
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PRORAČUN 2022

4002 ODDELEK ZA FINANCE 97.300,00

14.400,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

14.400,000202 Urejanje na področju fiskalne politike

14.400,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

14.400,0002004 Plačilo stroškov plačilnega prometa

1.400,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

13.000,00402931 Plačila bančnih storitev

11.200,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.200,000603 Dejavnost občinske uprave

11.200,0006039001 Administracija občinske uprave

6.500,0006013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

6.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

4.700,0006017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški

1.700,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

1.200,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil

400,00402304 Pristojbine za registracijo vozil

1.400,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

2.700,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.700,001804 Podpora posebnim skupinam

2.700,0018049001 Programi veteranskih organizacij

2.700,0018044 Veterani

2.700,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

69.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

69.000,002201 Servisiranje javnega dolga

19.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

19.000,0022002 Plačilo obresti kreditov

18.000,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

1.000,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom

50.000,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

50.000,0022003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

50.000,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem

Stran 9 od 46
Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 

Stran 29



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PRORAČUN 2022

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 9.573.371,10

267.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

267.500,000403 Druge skupne administrativne službe

267.500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

38.500,0004005 Poslovni prostori

20.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

18.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

3.100,0004006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

2.500,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

600,0040299901 Stroški cenitev nepremičnin

25.900,0004007 Rezervni sklad

25.900,00409299 Druge rezerve

50.000,0004029 Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti

50.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

150.000,0004031 Tržaška 23

150.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

30.000,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

30.000,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

30.000,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

30.000,0005002 Lokalni energetski koncept

30.000,00402999 Drugi operativni odhodki

15.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA

15.000,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

15.000,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

15.000,0006052 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

15.000,00402999 Drugi operativni odhodki

62.390,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

62.390,001003 Aktivna politika zaposlovanja

62.390,0010039001 Povečanje zaposljivosti

62.390,0010001 Javna dela

62.390,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

43.900,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

19.500,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

18.500,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

18.500,0011012 Pomoči v kmetijstvu

18.500,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

1.000,0011029003 Zemljiške operacije

1.000,0011015 Urejanje kmetijskih površin

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PRORAČUN 2022

24.400,001103 Splošne storitve v kmetijstvu

24.400,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

24.400,0011014 Oskrba zapuščenih živali

24.400,00402999 Drugi operativni odhodki

607.400,0014 GOSPODARSTVO

30.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

30.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

30.000,0014018 Razpis - gospodarstvo

30.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

577.400,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

58.500,0014039001 Promocija občine

38.500,0014012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija

38.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.000,0014021 Razpis - turizem

20.000,00402999 Drugi operativni odhodki

518.900,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

325.500,0014013 Zavod Ivana Cankarja - turizem

1.500,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah

324.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

156.900,0014014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve

1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

35.000,0040299909 Argonavtski dnevi

70.000,0040299910 Prireditve v decembru

10.500,0040299911 Cankarjevi dnevi

2.000,0040299913 Dan državnosti

2.800,0040299914 Dan samostojnosti

3.000,0040299916 Pustovanje

18.000,0040299925 Poletje na Vrhniki

1.600,0040299932 Gregorjevo

2.000,0040299943 Festival Vrhnika

5.000,0040299944 Oberfest

6.000,0040299946 Festival kave

5.000,0014038 Projekt Claustra Plus

5.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

2.500,0014039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše

2.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000,0014041 Razvoj vrhniškega turizma

10.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

14.000,0014043 Revitalizacija železniške postaje

14.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,0014044 Arheološke točke na Vrhniki

5.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

14.300,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

14.300,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

14.300,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

300,0015005 Mali plac, Jurčevo šotišče

300,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

PRORAČUN 2022

14.000,0015104 Vzdrževanje jarkov

14.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

146.203,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

7.600,001603 Komunalna dejavnost

7.600,0016039003 Objekti za rekreacijo

7.600,0016074 Otroška igrišča

7.600,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

138.603,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

81.603,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.603,0016001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin

1.603,00402937 Stroški davčnih postopkov

80.000,0016002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija

40.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

40.000,00420501 Obnove

57.000,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

57.000,0016003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje

30.000,0040209901 Upravljanje stanovanj

25.000,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

155.000,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO

155.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva

110.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo

110.000,0017004 Prispevek v  ZZZS

110.000,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

45.000,0017079002 Mrliško ogledna služba

45.000,0017003 Mrliško ogledna služba

45.000,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

3.048.257,4518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

100.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine

100.000,0018029001 Nepremična kulturna dediščina

30.000,0018006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki

30.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

70.000,0018071 Obnova stavbne kulturne dediščine

70.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.359.257,451803 Programi v kulturi

502.776,6618039001 Knjižničarstvo in založništvo

502.776,6618008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost

319.782,74413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

49.793,92413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

38.900,0041330202 Vzdrževanje in obnova

44.000,0041330205 Nakup knjig

50.300,0041330211 Materialni stroški
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604.920,7918039002 Umetniški programi

574.920,7918010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost

402.018,19413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

62.902,60413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

25.000,0041330202 Vzdrževanje in obnova

60.000,0041330211 Materialni stroški

2.000,0041330219 Izobraževanje zaposlenih

3.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme

20.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

30.000,0018011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti

2.000,0040299951 Povsod je luč

8.000,0041330207 Razstave

11.000,0041330209 Prireditvena dejavnost

3.000,0041330222 Kino Vrhnika

6.000,0041330223 Cankarjeva priznanja

91.560,0018039003 Ljubiteljska kultura

91.560,0018012 Ljubiteljska kultura

60.000,0041200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin

9.360,0041200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD

9.300,0041200012 Tekoči transferi  - Pihalni orkester Vrhnika

6.900,0041200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika

6.000,0041200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band

100.000,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura

100.000,0018018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis

100.000,0041330211 Materialni stroški

60.000,0018039005 Drugi programi v kulturi

60.000,0018066 DRL Ljubljanica

60.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

3.000,001804 Podpora posebnim skupinam

3.000,0018049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

3.000,0018017 Duhovniki

3.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

1.586.000,001805 Šport in prostočasne aktivnosti

1.579.000,0018059001 Programi športa

250.000,0018019 Razpis - šport

250.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

63.000,0018020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja

63.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

225.000,0018031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport

4.000,0040299918 Pozdrav poletju

3.000,0040299920 Športnik Vrhnike

45.000,0040299930 Športne počitnice za otroke

5.000,0040299933 Zimski športni program

3.000,0040299935 Jesenski športni program

4.000,0040299936 Kolesarski maraton

4.000,0040299938 Nočni tek

2.000,0040299948 Športna prireditev Žogarija

25.000,0040299949 Kolesarska dirka po Sloveniji-etapa Vrhnika

5.000,0040299950 Turnir DP v košarki

25.000,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

100.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom
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41.000,0018041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS

41.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1.000.000,0018075 Infrastruktura-športni objekti

1.000.000,00420401 Novogradnje

7.000,0018059002 Programi za mladino

7.000,0018052 Razpis mladi

7.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4.411.757,6519 IZOBRAŽEVANJE

3.374.964,151902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.374.964,1519029001 Vrtci

2.500,0019004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine

2.500,0040260306 Najemnina Bevke

2.280.400,0019005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje

2.200.000,0041192101 Plačilo razlike v ceni VIZ

75.000,0041192102 Program s prilagojenim izvajanjem

5.400,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

240.000,0019006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova

70.000,0041330202 Vzdrževanje in obnova

170.000,0041330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.

542.064,1519009 Župnijski vrtec

540.000,0041192101 Plačilo razlike v ceni VIZ

2.064,15411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

310.000,0019010 Drugi vrtci - druge občine

275.000,0041192101 Plačilo razlike v ceni VIZ

35.000,0041192103 Rezervacije v poletnih mesecih

776.976,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje

667.976,0019039001 Osnovno šolstvo

1.425,0019001 Stroški nagrad odličnjakom

1.425,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

448.100,0019011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

1.500,0040260305 Najemnina Drenov Grič podružnica

81.600,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

13.000,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

70.000,0041330202 Vzdrževanje in obnova

12.000,0041330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo

100.000,0041330211 Materialni stroški

20.000,00420244 Nakup opreme za učilnice

150.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

38.276,0019012 OŠ Log - Dragomer

1.693,0040260306 Najemnina Bevke

8.033,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

1.050,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

10.000,0041330202 Vzdrževanje in obnova

1.500,0041330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo

14.000,0041330211 Materialni stroški

2.000,00420244 Nakup opreme za učilnice
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164.475,0019013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

28.444,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

4.031,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

25.000,0041330202 Vzdrževanje in obnova

10.000,0041330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo

55.000,0041330211 Materialni stroški

30.000,00420244 Nakup opreme za učilnice

12.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

15.700,0019029 Prizidek OŠ AMS

15.700,00420401 Novogradnje

109.000,0019039002 Glasbeno šolstvo

109.000,0019015 Glasbena šola

37.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

19.000,0041330202 Vzdrževanje in obnova

3.000,0041330206 Izobraževanje učiteljev

10.000,0041330211 Materialni stroški

40.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

259.817,501906 Pomoči šolajočim

259.817,5019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

259.817,5019019 Skupno za osnovne šole

250.373,00411900 Regresiranje prevozov v šolo

5.900,0041190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja

625,5041190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer

2.919,0041190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS

771.663,0020 SOCIALNO VARSTVO

43.000,002002 Varstvo otrok in družine

43.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini

43.000,0020002 Darilo ob rojstvu otroka

43.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka

728.663,002004 Izvajanje programov socialnega varstva

3.000,0020049001 Centri za socialno delo

3.000,0020003 Center za socialno delo

3.000,0041199903 Preventivni programi

252.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov

252.000,0020004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih

220.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih

32.000,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku

245.000,0020049003 Socialno varstvo starih

245.000,0020005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov

130.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih

115.000,0041199902 Pomoč na domu - posamezniki

160.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

135.000,0020006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih

135.000,00411920 Subvencioniranje stanarin

25.000,0020010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

25.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
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68.663,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

19.663,0020007 Sofinanciranje Rdečega križa

19.663,0041200002 Tekoči transferi  - humanitarne organizacije

35.000,0020008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis

20.800,0041200002 Tekoči transferi  - humanitarne organizacije

4.200,0041200017 Razpis-društva upokojencev

10.000,0041200093 Druge organizacije in društva

9.000,0020011 Prevozi starostnikov

9.000,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški

5.000,0020012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO 7.561.259,98

5.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.000,000201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

5.000,0002019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

5.000,0002009 Novo ovrednotenje odloka KP

5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

20.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

20.000,000403 Druge skupne administrativne službe

20.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

20.000,0004008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro

20.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

45.000,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

45.000,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost

45.000,0008029001 Prometna varnost

45.000,0008002 Varnost v cestnem prometu

15.000,0040299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu

30.000,0040299924 Prometna varnost

31.000,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

31.000,001104 Gozdarstvo

31.000,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

31.000,0011009 Gozdne ceste

31.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

95.900,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

95.900,001204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

95.900,0012049001 Oskrba s plinom

900,0012039 Kataster - plin

900,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

95.000,0012065 Lošca-plin

95.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.926.895,8913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.926.895,891302 Cestni promet in infrastruktura

1.505.680,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.000.000,0013002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje

1.000.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

500.000,0013003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje

500.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.680,0013242 Parkirišče Park&Ride

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

680,00402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore
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3.278.017,9813029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

80.000,0013009 Ceste - dokumentacija

80.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

15.000,0013072 Osvetlitev prehodov

15.000,00420401 Novogradnje

40.000,0013090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije

40.000,00420401 Novogradnje

50.000,0013091 Nadzor

50.000,00420801 Investicijski nadzor

80.000,0013111 Ceste - KS Zaplana

80.000,00420401 Novogradnje

250.000,0013132 Severna obvozna cesta

250.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

30.000,0013140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje

30.000,00420401 Novogradnje

60.000,0013142 Ceste - KS Ligojna

60.000,00420401 Novogradnje

35.000,0013144 Ceste - KS Verd

35.000,00420401 Novogradnje

120.000,0013152 Obnova mostov

120.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.000,0013157 Kataster - ceste

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,0013181 Urbana oprema

10.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

213.527,7413220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana

213.527,74420402 Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,0013224 Ceste KS Pokojišče

20.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

500.000,0013239 Most Ljubljanica

500.000,00420401 Novogradnje

576.990,2413283 Južna obvoznica-odsek S2

576.990,24420401 Novogradnje

100.000,0013284 Južna obviznica-odsek S3

100.000,00420401 Novogradnje

135.000,0013286 Lošca-cesta

135.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

250.000,0013288 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa

250.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

375.000,0013294 Reko ceste Črna mlaka-Blatna Brezovica

375.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

332.500,0013295 Reko ceste skozi Malo Ligojno

332.500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

889.697,9113029003 Urejanje cestnega prometa

5.000,0013201 Označevalne table

3.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

2.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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774.697,9113278 Barjansko kolesarsko omrežje

774.697,91420401 Novogradnje

110.000,0013296 Parkirišče za Brezo

110.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

253.500,0013029004 Cestna razsvetljava

200.000,0013022 Vzdrževanje javne razsvetljave

100.000,00402200 Električna energija

100.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

6.000,0013158 Kataster - JR

6.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.500,0013178 Strokovne podlage - javna razsvetljava

2.500,00402999 Drugi operativni odhodki

45.000,0013287 Lošca-JR

45.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

886.664,0915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

859.564,091502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

138.700,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

25.000,0015074 Sanacija črnih odlagališč

25.000,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale

700,0015170 Kataster ekoloških otokov

700,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

35.000,0015181 DEPO-Center ponovne uporabe

35.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

13.000,0015197 Urejanje zaprte deponije

13.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

40.000,0015202 Odvoz izcedne vode

40.000,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale

25.000,0015203 Zadrževalnik izcedne vode

25.000,00420401 Novogradnje

720.364,0915029002 Ravnanje z odpadno vodo

20.000,0015020 Kanalizacija - dokumentacija

20.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

6.000,0015078 Kataster - kanalizacija

6.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

8.000,0015080 Izdaja soglasij  za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

8.000,00402999 Drugi operativni odhodki

600,0015096 Kataster - greznic

600,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

120.000,0015125 Kanalizacija Bevke

120.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

39.000,0015127 Vzdrževanje črpališč

39.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

25.000,0015171 CČN Vrhnika

25.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

126.764,0915198 Kanalizacija Sinja Gorica-SAP

126.764,09420401 Novogradnje
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10.000,0015205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja

10.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

185.000,0015206 Sanacija B kanala

185.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

90.000,0015207 Lošca-sanitarna k.

90.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

90.000,0015208 Lošca-meteorna k.

90.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

500,0015029003 Izboljšanje stanja okolja

500,0015075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov

500,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški

10.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

10.000,0015214 Vzdrževanje vodotokov

10.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

17.100,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

17.100,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15.000,0015021 Sanacija brežin

15.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.000,0015076 Zaščitena drevesa

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

100,0015161 Posek dreves po odločbi ZGS

100,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

550.800,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

282.800,001603 Komunalna dejavnost

237.300,0016039001 Oskrba z vodo

15.000,0016021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti

15.000,00420401 Novogradnje

20.000,0016022 Vodovod - dokumentacija

20.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

1.000,0016109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)

1.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.000,0016110 Kataster - vodovod

7.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

7.500,0016112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje

7.500,00402999 Drugi operativni odhodki

20.000,0016148 Telemetrija

20.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.000,0016149 Elektro in strojne instalacije

15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,0016150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi

10.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,0016151 Črpalka z ventili

10.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

PRORAČUN 2022

1.800,0016185 Poraba vode iz štirn

1.800,00402203 Voda in komunalne storitve

75.000,0016217 Lošca-vodovod

75.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

35.000,0016225 Obnova vodohranov

35.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,0016226 Operativna rezerva-vodovodi

20.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

40.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40.000,0016114 Ureditev pokopališča

40.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

5.500,0016039005 Druge komunalne dejavnosti

5.500,0016221 Tržnica

500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

268.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

268.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč

218.000,0016024 Urejanje zemljišč - občina

22.000,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

3.000,00402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore

18.000,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

150.000,00420600 Nakup zemljišč

25.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

50.000,0016228 Dokumentacija-EU projekti

50.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

PRORAČUN 2022

4005 ODDELEK ZA PROSTOR 386.500,00

386.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

386.500,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

39.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

39.000,0016092 Geodetske evidence

39.000,00402007 Računalniške storitve

347.500,0016029003 Prostorsko načrtovanje

150.000,0016134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika

150.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,0016146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd

10.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

30.000,0016147 Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO

30.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

20.000,0016219 Storitve občinskega urbanista

20.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve

62.500,0016224 Priprave in spremembe OPPN-jev

62.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

75.000,0016229 Poplavna študija

75.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

PRORAČUN 2022

5000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 572.990,37

572.990,3706 LOKALNA SAMOUPRAVA

572.990,370603 Dejavnost občinske uprave

555.990,3706039001 Administracija občinske uprave

419.384,3706021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat

267.792,00400000 Osnovne plače

16.500,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

8.079,66400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih

3.560,00400003 Položajni dodatek

3.360,00400004 Drugi dodatki

14.000,00400100 Regres za letni dopust

15.154,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

24.790,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

5.438,00400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

500,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

4.000,00400400 Sredstva za nadurno delo

1.000,00400900 Jubilejne nagrade

500,00400901 Odpravnine

577,51400902 Solidarnostne pomoči

100,00400999 Drugi izdatki zaposlenim

25.771,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

19.102,20401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

1.570,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

190,00401200 Prispevek za zaposlovanje

300,00401300 Prispevek za starševsko varstvo

5.600,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

1.500,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

136.606,0006023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

6.000,00402000 Pisarniški material in storitve

4.500,00402001 Čistilni material in storitve

650,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov

100,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

100,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

14.000,00402007 Računalniške storitve

1.500,00402009 Izdatki za reprezentanco

4.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

8.000,00402100 Uniforme in službena obleka

5.700,00402200 Električna energija

1.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

17.100,00402206 Poštnina in kurirske storitve

6.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva

3.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil

1.000,00402302 Nadomestni deli za vozila

12.000,00402303 Najem vozil in selitveni stroški

1.000,00402304 Pristojbine za registracijo vozil

3.500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila

450,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane

200,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi

600,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi

200,00402402 Stroški prevoza v državi

33.300,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

306,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

700,00402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov

1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

4.000,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

200,00402923 Druge članarine

6.000,00402999 Drugi operativni odhodki
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

PRORAČUN 2022

17.000,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

17.000,0006024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

3.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5.000,00420200 Nakup pisarniškega pohištva

2.000,00420201 Nakup pisarniške opreme

5.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme

2.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7001 - BEVKE

PRORAČUN 2022

7001 BEVKE 47.259,89

12.459,8906 LOKALNA SAMOUPRAVA

12.459,890602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

12.459,8906029001 Delovanje ožjih delov občin

12.459,8906029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke

200,00402000 Pisarniški material in storitve

2.000,00402001 Čistilni material in storitve

100,00402009 Izdatki za reprezentanco

1.300,00402200 Električna energija

5.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

400,00402203 Voda in komunalne storitve

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

7,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.452,89402999 Drugi operativni odhodki

500,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

500,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

500,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

500,0007007 Protipožarna varnost - KS Bevke

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

9.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

9.000,001302 Cestni promet in infrastruktura

9.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

9.000,0013036 Investicije na cestah - KS Bevke

6.000,00420401 Novogradnje

3.000,0042050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov

500,0014 GOSPODARSTVO

500,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

500,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

500,0014031 Spodbujanje turizma - KS Bevke

500,00402099 Drugi splošni material in storitve

4.500,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

4.500,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

4.500,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

4.500,0015156 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke

4.500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7001 - BEVKE

PRORAČUN 2022

4.300,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

4.300,001603 Komunalna dejavnost

3.300,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.300,0016035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke

500,00402200 Električna energija

300,00402203 Voda in komunalne storitve

1.000,00402204 Odvoz smeti

1.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

1.000,0016220 Otroška igrišča-KS Bevke

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

15.300,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

10.500,001802 Ohranjanje kulturne dediščine

10.500,0018029001 Nepremična kulturna dediščina

500,0018050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke

500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

10.000,0018072 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah

10.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.000,001803 Programi v kulturi

2.000,0018039005 Drugi programi v kulturi

2.000,0018022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke

500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.800,001805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.800,0018059001 Programi športa

2.800,0018023 Sofinanciranje športa - KS Bevke

500,00402200 Električna energija

1.200,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

400,00402203 Voda in komunalne storitve

700,00402504 Zavarovalne premije za objekte

200,0019 IZOBRAŽEVANJE

100,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

100,0019029001 Vrtci

100,0019017 Vrtci - KS Bevke

100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

100,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje

100,0019039001 Osnovno šolstvo

100,0019016 Osnovno šolstvo - KS Bevke

100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7001 - BEVKE

PRORAČUN 2022

500,0020 SOCIALNO VARSTVO

500,002004 Izvajanje programov socialnega varstva

500,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500,0020009 Dotacija društvom - KS Bevke

500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7002 - BLATNA BREZOVICA

PRORAČUN 2022

7002 BLATNA BREZOVICA 78.428,72

1.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.000,000403 Druge skupne administrativne službe

1.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.000,0004010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica

1.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.128,7206 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.128,720602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.128,7206029001 Delovanje ožjih delov občin

4.128,7206030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica

130,00402000 Pisarniški material in storitve

700,00402009 Izdatki za reprezentanco

500,00402200 Električna energija

400,00402203 Voda in komunalne storitve

600,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500,00402504 Zavarovalne premije za objekte

50,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

6,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.242,72402999 Drugi operativni odhodki

4.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.000,001302 Cestni promet in infrastruktura

4.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4.000,0013039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica

4.000,0040250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti

9.500,0014 GOSPODARSTVO

9.500,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

9.500,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.500,0014034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica

1.500,00402099 Drugi splošni material in storitve

8.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

1.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.000,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.000,0015032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7002 - BLATNA BREZOVICA

PRORAČUN 2022

52.800,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

2.800,001603 Komunalna dejavnost

2.800,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2.800,0016037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica

600,00402200 Električna energija

300,00402203 Voda in komunalne storitve

600,00402204 Odvoz smeti

800,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

50.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

50.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč

1.000,0016082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica

1.000,00402937 Stroški davčnih postopkov

49.000,0016136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica

49.000,00420600 Nakup zemljišč

6.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1.500,001802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.500,0018029001 Nepremična kulturna dediščina

1.500,0018049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica

1.500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

4.500,001805 Šport in prostočasne aktivnosti

4.500,0018059001 Programi športa

4.500,0018024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica

600,00402200 Električna energija

300,00402203 Voda in komunalne storitve

400,00402204 Odvoz smeti

200,00402504 Zavarovalne premije za objekte

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

1.000,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

PRORAČUN 2022

7004 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 61.976,17

1.800,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.800,000403 Druge skupne administrativne službe

1.800,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.800,0004011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

1.800,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

6.776,1706 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.776,170602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.776,1706029001 Delovanje ožjih delov občin

6.776,1706032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

200,00402000 Pisarniški material in storitve

1.000,00402009 Izdatki za reprezentanco

500,00402099 Drugi splošni material in storitve

1.500,00402200 Električna energija

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

50,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

9,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.017,17402999 Drugi operativni odhodki

2.900,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.900,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

2.900,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2.900,0007010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

1.900,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

1.000,00420233 Nakup gasilske opreme

5.500,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

5.500,001302 Cestni promet in infrastruktura

5.500,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.500,0013045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

2.000,0040250306 Nasip nekategoriziranih poti

3.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

500,0014 GOSPODARSTVO

500,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

500,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

500,0014029 Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo

500,00402099 Drugi splošni material in storitve

4.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

4.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

4.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

4.000,0015044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

PRORAČUN 2022

33.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

33.000,001603 Komunalna dejavnost

31.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

31.000,0016054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

1.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

30.000,00420401 Novogradnje

2.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

2.000,0016083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

2.000,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

7.500,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine

2.000,0018029001 Nepremična kulturna dediščina

2.000,0018056 Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

2.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.500,001805 Šport in prostočasne aktivnosti

5.500,0018059001 Programi športa

5.500,0018070 Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo

3.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

2.500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7005 - LIGOJNA

PRORAČUN 2022

7005 LIGOJNA 28.486,21

2.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.500,000403 Druge skupne administrativne službe

2.500,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.500,0004016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna

2.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

6.546,2106 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.546,210602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.546,2106029001 Delovanje ožjih delov občin

6.546,2106033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna

50,00402000 Pisarniški material in storitve

1.500,00402001 Čistilni material in storitve

100,00402009 Izdatki za reprezentanco

500,00402200 Električna energija

2.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

90,00402504 Zavarovalne premije za objekte

6,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.000,21402999 Drugi operativni odhodki

11.790,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

11.790,001302 Cestni promet in infrastruktura

11.790,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

11.790,0013047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna

2.400,0040250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti

9.390,0042050158 Asfaltiranje cest

2.400,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.400,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

2.400,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2.400,0015153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna

2.400,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.250,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

5.250,001603 Komunalna dejavnost

3.250,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.250,0016072 Pokopališče - KS Ligojna

500,00402200 Električna energija

150,00402203 Voda in komunalne storitve

1.600,00402204 Odvoz smeti

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

2.000,0016084 Otroška igrišča - KS Ligojna

2.000,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7007 - PODLIPA - SMREČJE

PRORAČUN 2022

7007 PODLIPA - SMREČJE 47.327,85

2.300,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.300,000403 Druge skupne administrativne službe

2.300,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.300,0004012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje

2.300,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.527,8506 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.527,850602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5.527,8506029001 Delovanje ožjih delov občin

5.527,8506035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje

300,00402000 Pisarniški material in storitve

900,00402009 Izdatki za reprezentanco

550,00402200 Električna energija

500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

800,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

500,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

200,00402604 Najem strojne računalniške opreme

7,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.270,85402999 Drugi operativni odhodki

15.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

15.000,001302 Cestni promet in infrastruktura

5.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5.000,0013050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje

5.000,0040250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti

10.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

10.000,0013051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje

10.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

1.000,0014 GOSPODARSTVO

1.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1.000,0014036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje

1.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

2.800,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

2.800,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

2.800,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2.800,0015155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smerečje

2.800,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7007 - PODLIPA - SMREČJE

PRORAČUN 2022

20.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

20.700,001603 Komunalna dejavnost

17.000,0016039001 Oskrba z vodo

17.000,0016055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje

11.000,0040259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa

6.000,0040259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija

3.700,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.700,0016042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje

400,00402200 Električna energija

1.300,00402204 Odvoz smeti

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

PRORAČUN 2022

7008 POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH 30.705,06

10.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

10.000,000403 Druge skupne administrativne službe

10.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

10.000,0004026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh

10.000,00420401 Novogradnje

6.905,0606 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.905,060602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.905,0606029001 Delovanje ožjih delov občin

6.905,0606036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh

1.000,00402009 Izdatki za reprezentanco

300,00402200 Električna energija

400,00402203 Voda in komunalne storitve

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

3.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

5,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.700,06402999 Drugi operativni odhodki

13.800,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13.800,001302 Cestni promet in infrastruktura

13.800,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.800,0013053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh

12.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.800,0040250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7009 - SINJA GORICA

PRORAČUN 2022

7009 SINJA GORICA 21.765,83

2.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.000,000403 Druge skupne administrativne službe

2.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.000,0004022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica

2.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.365,8306 LOKALNA SAMOUPRAVA

5.365,830602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

5.365,8306029001 Delovanje ožjih delov občin

5.365,8306037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica

200,00402000 Pisarniški material in storitve

600,00402009 Izdatki za reprezentanco

1.300,00402200 Električna energija

400,00402203 Voda in komunalne storitve

1.200,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

5,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.660,83402999 Drugi operativni odhodki

4.000,0014 GOSPODARSTVO

4.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

4.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4.000,0014033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica

4.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

10.400,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

10.400,001603 Komunalna dejavnost

8.400,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

8.400,0016046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica

400,00402203 Voda in komunalne storitve

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

6.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

2.000,0016086 Otroška igrišča - KS Sinja Gorica

2.000,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7010 - STARA VRHNIKA

PRORAČUN 2022

7010 STARA VRHNIKA 23.455,50

500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

500,000403 Druge skupne administrativne službe

500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500,0004019 Dom KS - KS Stara Vrhnika

500,00420501 Obnove

7.755,5006 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.755,500602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.755,5006029001 Delovanje ožjih delov občin

7.755,5006038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika

400,00402000 Pisarniški material in storitve

200,00402001 Čistilni material in storitve

700,00402009 Izdatki za reprezentanco

1.500,00402200 Električna energija

2.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

400,00402203 Voda in komunalne storitve

300,00402204 Odvoz smeti

800,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

250,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

200,00402504 Zavarovalne premije za objekte

5,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

500,50402999 Drugi operativni odhodki

1.200,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.200,001302 Cestni promet in infrastruktura

1.200,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.200,0013159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika

1.200,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

7.500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

7.500,001603 Komunalna dejavnost

7.500,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

7.500,0016056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika

300,00402203 Voda in komunalne storitve

1.100,00402204 Odvoz smeti

100,0040259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča

1.100,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte

4.900,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

6.500,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

6.500,001805 Šport in prostočasne aktivnosti

6.500,0018059001 Programi športa

6.500,0018036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika

1.500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

5.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7011 - VERD

PRORAČUN 2022

7011 VERD 84.030,44

4.630,4406 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.630,440602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.630,4406029001 Delovanje ožjih delov občin

4.630,4406039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd

300,00402000 Pisarniški material in storitve

1.500,00402009 Izdatki za reprezentanco

1.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

7,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.823,44402999 Drugi operativni odhodki

5.000,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

5.000,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

5.000,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

5.000,0007011 Gasilski dom - KS Verd

5.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

26.500,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

26.500,001302 Cestni promet in infrastruktura

22.500,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

22.500,0013064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd

2.500,0040250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti

20.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

4.000,0013029004 Cestna razsvetljava

4.000,0013209 Javna razsvetljava - KS Verd

4.000,00420401 Novogradnje

2.000,0014 GOSPODARSTVO

2.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.000,0014030 Spodbujanje turizma - KS Verd

2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

5.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

5.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

5.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5.000,0015154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

40.900,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

40.900,001603 Komunalna dejavnost

35.900,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

32.000,0016058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd

30.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7011 - VERD

PRORAČUN 2022

3.900,0016069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd

700,00402200 Električna energija

1.200,00402203 Voda in komunalne storitve

1.000,00402204 Odvoz smeti

1.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

5.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

5.000,0016057 Objekti za rekreacijo - KS Verd

5.000,0040259909 Vzdrževanje parka in Retovja
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7012 - VRHNIKA BREG

PRORAČUN 2022

7012 VRHNIKA BREG 33.729,41

4.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.000,000403 Druge skupne administrativne službe

4.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4.000,0004015 Objekt KS - Vrhnika - Breg

1.000,00420201 Nakup pisarniške opreme

3.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

4.929,4106 LOKALNA SAMOUPRAVA

4.929,410602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

4.929,4106029001 Delovanje ožjih delov občin

4.929,4106040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg

100,00402000 Pisarniški material in storitve

500,00402001 Čistilni material in storitve

500,00402009 Izdatki za reprezentanco

100,00402200 Električna energija

600,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

50,00402203 Voda in komunalne storitve

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

1.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

100,00402504 Zavarovalne premije za objekte

400,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

5,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.274,41402999 Drugi operativni odhodki

12.800,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

12.800,001302 Cestni promet in infrastruktura

11.300,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

11.300,0013080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg

11.300,00420401 Novogradnje

1.500,0013029004 Cestna razsvetljava

1.500,0013265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg

1.500,00420401 Novogradnje

2.000,0014 GOSPODARSTVO

2.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.000,0014037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg

2.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

8.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

8.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

8.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

8.000,0015209 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Breg

8.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7012 - VRHNIKA BREG

PRORAČUN 2022

2.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

2.000,001603 Komunalna dejavnost

2.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

2.000,0016176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg

2.000,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7013 - VRHNIKA CENTER

PRORAČUN 2022

7013 VRHNIKA CENTER 61.707,02

8.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

8.500,000403 Druge skupne administrativne službe

8.500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8.500,0004020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center

1.500,00420201 Nakup pisarniške opreme

7.000,00420501 Obnove

8.507,0206 LOKALNA SAMOUPRAVA

8.507,020602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

8.507,0206029001 Delovanje ožjih delov občin

8.507,0206041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center

300,00402000 Pisarniški material in storitve

600,00402001 Čistilni material in storitve

1.000,00402009 Izdatki za reprezentanco

100,00402200 Električna energija

1.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

50,00402203 Voda in komunalne storitve

600,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

2.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

180,00402504 Zavarovalne premije za objekte

90,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

7,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.580,02402999 Drugi operativni odhodki

6.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

6.000,001302 Cestni promet in infrastruktura

1.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.000,0013146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center

1.000,00420501 Obnove

5.000,0013029004 Cestna razsvetljava

5.000,0013190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center

5.000,00420401 Novogradnje

9.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

9.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

9.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

9.000,0015210 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Center

9.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

29.700,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

29.700,001603 Komunalna dejavnost

29.700,0016039003 Objekti za rekreacijo

28.500,0016059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center

28.500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.200,0016188 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Center

1.200,00420299 Nakup druge opreme in napeljav
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7014 - VRHNIKA VAS

PRORAČUN 2022

7014 VRHNIKA VAS 117.337,96

8.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

8.500,000403 Druge skupne administrativne službe

8.500,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

8.500,0004021 Objekt KS - Vrhnika - Vas

1.500,00420201 Nakup pisarniške opreme

7.000,00420501 Obnove

7.837,9606 LOKALNA SAMOUPRAVA

7.837,960602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

7.837,9606029001 Delovanje ožjih delov občin

7.837,9606042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas

400,00402000 Pisarniški material in storitve

500,00402001 Čistilni material in storitve

700,00402009 Izdatki za reprezentanco

100,00402200 Električna energija

800,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

100,00402203 Voda in komunalne storitve

400,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta

2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

200,00402504 Zavarovalne premije za objekte

120,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

6,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

2.511,96402999 Drugi operativni odhodki

55.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

55.000,001302 Cestni promet in infrastruktura

35.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

35.000,0013174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas

35.000,00420401 Novogradnje

20.000,0013029004 Cestna razsvetljava

20.000,0013060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas

20.000,00420401 Novogradnje

6.000,0014 GOSPODARSTVO

6.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

6.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

6.000,0014028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas

6.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

15.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15.000,0015211 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Vas

15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7014 - VRHNIKA VAS

PRORAČUN 2022

20.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

20.000,001603 Komunalna dejavnost

20.000,0016039003 Objekti za rekreacijo

20.000,0016090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas

20.000,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

5.000,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

5.000,001805 Šport in prostočasne aktivnosti

5.000,0018059001 Programi športa

5.000,0018064 Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas

5.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

7015 - ZAPLANA

PRORAČUN 2022

7015 ZAPLANA 38.558,20

4.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

4.000,000403 Druge skupne administrativne službe

4.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.000,0004027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana

4.000,00402999 Drugi operativni odhodki

6.658,2006 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.658,200602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.658,2006029001 Delovanje ožjih delov občin

6.658,2006043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana

200,00402000 Pisarniški material in storitve

1.500,00402009 Izdatki za reprezentanco

700,00402200 Električna energija

3.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

35,00402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

5,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

1.218,20402999 Drugi operativni odhodki

22.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

22.000,001302 Cestni promet in infrastruktura

2.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2.000,0013061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana

2.000,0040250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti

20.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

20.000,0013062 Investicije na cestah - KS Zaplana

20.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

2.000,0014 GOSPODARSTVO

2.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.000,0014032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana

2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve

3.900,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST

3.900,001603 Komunalna dejavnost

3.900,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

3.900,0016044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana

600,00402203 Voda in komunalne storitve

800,00402204 Odvoz smeti

2.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

500,00420401 Novogradnje
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

PRORAČUN 2022

4002 ODDELEK ZA FINANCE 430.000,00

430.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

430.000,002201 Servisiranje javnega dolga

430.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

430.000,0022001 Odplačilo glavnice kreditov

429.000,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti

1.000,00550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2022 - 2025

Proračun občine VRHNIKA za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

1000 OBČINSKI SVET 12.300 1.500 0 0 0 0

 01 POLITIČNI SISTEM 12.300 1.500 0 0 0 0

0101 Politični sistem 12.300 1.500 0 0 0 0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 12.300 1.500 0 0 0 0

OB140-07-0283 Nakup opreme - občinski svet 12.300 1.500 0 0 0 031.12.202201.01.200813.800

12.300 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.761.829 211.600 124.000 190.000 190.000 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 18.000 3.000 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 18.000 3.000 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 18.000 3.000 0 0 0 0

OB140-08-0076 Nadzor objektov in infrastukture 18.000 3.000 0 0 0 031.12.202201.01.200821.000

18.000 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 385.940 22.100 4.000 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 385.940 22.100 4.000 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 385.940 22.100 4.000 0 0 0

OB140-07-0003 Nakup druge opreme in napeljav 18.000 3.000 3.000 0 0 031.12.202301.01.200724.000

18.000 3.000 3.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0004 Investicijsko vzdrževanje in obnova 135.077 4.500 0 0 0 031.12.202201.01.2007139.577

135.077 4.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0005 Nakup računalniške opreme 204.654 10.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007214.654

204.654 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0284 Nakup opreme za razmnoževanje 6.000 1.000 1.000 0 0 031.12.202301.01.20088.000

6.000 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0285 Nakup opreme za tiskanje 22.209 3.600 0 0 0 031.12.202201.01.200825.809

22.209 3.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.357.889 186.500 120.000 190.000 190.000 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.357.889 186.500 120.000 190.000 190.000 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 235.068 25.500 0 0 0 0

OB140-07-0007 Nakup opreme za CZ 228.543 25.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007253.543

228.543 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0009 Sanacija zaklonišč 6.525 500 0 0 0 031.12.202201.01.20077.025

6.525 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.122.821 161.000 120.000 190.000 190.000 0

OB140-07-0011 Nakup gasilskega avtomobila 682.500 111.000 120.000 190.000 190.000 031.12.202501.01.20071.293.500

682.500 111.000 120.000 190.000 190.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0012 Poraba požarne takse 440.321 50.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007490.321

440.321 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 11.425.711 1.878.300 2.322.500 2.187.500 3.197.500 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.193.271 218.000 8.000 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 1.193.271 218.000 8.000 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.193.271 218.000 8.000 0 0 0

OB140-07-0016 Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih 111.605 18.000 8.000 0 0 031.12.202301.01.2007137.605

111.605 18.000 8.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-13-0022 Nakup poslovnih prostorov 680.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2014680.000

680.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-15-0017 Dokumentacija-javni objekti 131.666 50.000 0 0 0 031.12.202201.01.2016181.666

131.666 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0005 Sanacija Črni orel 120.000 0 0 0 0 031.12.202101.10.2020120.000

120.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0008 Tržaška 23 150.000 150.000 0 0 0 031.12.202201.01.2021300.000

150.000 150.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 152.128 18.500 0 0 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 152.128 18.500 0 0 0 0

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 152.128 18.500 0 0 0 0

OB140-07-0286 Razpis kmetijstvo 152.128 18.500 0 0 0 031.12.202201.01.2008170.628

152.128 18.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 626.011 66.500 24.500 24.500 24.500 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 269.192 30.000 0 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 269.192 30.000 0 0 0 0

OB140-07-0287 Razpis gospodarstvo 269.192 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008299.192

269.192 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 356.820 36.500 24.500 24.500 24.500 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 356.820 36.500 24.500 24.500 24.500 0

OB140-16-0025 Projekt Claustra Plus 151.240 5.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.2017186.240

108.180 5.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
43.060 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB140-17-0001 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše 48.980 2.500 2.500 2.500 2.500 031.12.202518.05.201758.980

48.980 2.500 2.500 2.500 2.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-17-0033 Razvoj vrhniškega turizma 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 031.12.202501.01.201875.000

35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

OB140-19-0040 Revitalizacija železniške postaje 63.000 14.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.202080.000

63.000 14.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0061 Arheološke točke na Vrhniki 58.600 5.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.201966.600

0 5.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
58.600 0 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.000 0 0 0 0 0

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 40.000 0 0 0 0 0

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 40.000 0 0 0 0 0

OB140-19-0005 Ureditev Malega placa 40.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.201940.000

40.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.168.926 87.600 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 72.596 7.600 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 72.596 7.600 0 0 0 0

OB140-07-0402 Otroška igrišča 72.596 7.600 0 0 0 031.12.202201.01.200880.196

72.596 7.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.096.330 80.000 0 0 0 0

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.096.330 80.000 0 0 0 0

OB140-07-0019 Zamenjava stavbnega pohištva 254.650 40.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007294.650

254.650 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0289 Obnove - stanovanja 841.680 40.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008881.680

841.680 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 3.773.420 0 0 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 3.773.420 0 0 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 3.773.420 0 0 0 0 0

OB140-08-0011 ZD Vrhnika - investicijski transferi 557.614 0 0 0 0 031.12.202101.01.2009557.614

557.614 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0002 Nadgradnja Zdravstvenega doma 3.215.807 0 0 0 0 031.12.202101.03.20163.215.807

3.215.807 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.956.742 1.218.000 2.163.000 2.163.000 3.173.000 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 419.964 70.000 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 419.964 70.000 0 0 0 0

OB140-15-0056 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah 150.105 0 0 0 0 031.12.202101.01.2017150.105

58.858 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
91.247 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0022 Obnova stavbne kulturne dediščine 269.859 70.000 0 0 0 031.12.202201.01.2017339.859

269.859 70.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 167.297 23.000 23.000 23.000 23.000 0

18039002 Umetniški programi 167.297 23.000 23.000 23.000 23.000 0

OB140-07-0035 ZIC - nakup računalniške opreme 24.000 3.000 3.000 3.000 3.000 031.12.202501.01.200736.000

24.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0036 ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave) 143.297 20.000 20.000 20.000 20.000 031.12.202201.01.2007223.297

143.297 20.000 20.000 20.000 20.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.369.481 1.125.000 2.140.000 2.140.000 3.150.000 0

18059001 Programi športa 1.369.481 1.125.000 2.140.000 2.140.000 3.150.000 0

OB140-07-0038 Telovadnica Partizan - oprema 159.774 25.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202501.01.2007274.774

159.774 25.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-08-0013 ZIC - Športni park Vrhnika 619.224 100.000 110.000 110.000 120.000 031.12.202501.01.20091.059.224

619.224 100.000 110.000 110.000 120.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0044 Zunanje športne površine 190.483 0 0 0 0 031.12.202001.01.2020200.000

190.483 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0024 Infrastruktura-športni objekti 250.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 031.12.202501.01.20218.250.000

250.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0026 Šport za vse generacije 150.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2021150.000

59.555 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
90.445 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

 19 IZOBRAŽEVANJE 2.515.212 269.700 127.000 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 40.000 0 0 0 0 0

19029001 Vrtci 40.000 0 0 0 0 0

OB140-19-0042 Vrtec Vrhnika-prenova centralne kuhinje 40.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.202040.000

40.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.475.212 269.700 127.000 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 2.170.340 229.700 77.000 0 0 0

OB140-07-0052 OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke 19.866 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.200721.866

19.866 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0301 OŠ IC - nakup opreme 189.028 20.000 0 0 0 031.12.202101.01.2008209.028

189.028 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0302 OŠ IC - vzdrževanje 646.188 150.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008796.188

646.188 150.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-11-0079 OŠ AMS Nakup in prenova opreme 287.269 42.000 35.000 0 0 031.12.202301.01.2012364.269

287.269 42.000 35.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-12-0057 OŠ AMS-rekonstrukcije 39.763 0 0 0 0 031.12.202101.01.201344.763

39.763 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0024 Prizidek OŠ AMS 697.264 15.700 0 0 0 011.06.202201.01.2017712.964

323.194 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
374.070 15.700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0004 Prizidek-večnamenski prostor OŠ AMS 290.962 0 0 0 0 031.12.202001.01.2019290.962

290.962 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0043 POŠ Bevke-zunanja učilnica 0 0 42.000 0 0 031.12.202301.01.202042.000

0 0 42.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 304.872 40.000 50.000 0 0 0

OB140-12-0056 Glasbena šola 304.872 40.000 50.000 0 0 031.12.202301.01.2013394.872

304.872 40.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO 18.490.315 5.510.680 3.508.299 2.625.000 680.000 0

 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15.000 0 0 0 0 0

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 15.000 0 0 0 0 0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 15.000 0 0 0 0 0

OB140-09-0010 Vračila komunalnega prispevka 15.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.201015.000

15.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 297.576 31.000 0 0 0 0

1104 Gozdarstvo 297.576 31.000 0 0 0 0

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 297.576 31.000 0 0 0 0

OB140-07-0058 Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja 297.576 31.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007328.576

297.576 31.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 261.617 900 0 0 0 0

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 261.617 900 0 0 0 0

12049001 Oskrba s plinom 261.617 900 0 0 0 0

OB140-09-0011 Plin - dokumentacija 105.940 0 0 0 0 031.12.202001.01.2010105.940

105.940 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0014 Kataster - plin 19.150 900 0 0 0 031.12.202201.01.201020.050

19.150 900 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-17-0011 Gradišče plin 50.400 0 0 0 0 031.01.201901.01.201850.400

50.400 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-17-0032 Plin Pod Hruševco 29.128 0 0 0 0 031.12.201901.01.201829.128

29.128 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0007 Odorirna postaja 57.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.201957.000

57.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.046.279 4.038.716 3.187.449 1.730.000 230.000 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 12.046.279 4.038.716 3.187.449 1.730.000 230.000 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 10.114.095 3.143.018 3.027.449 1.730.000 230.000 0

OB140-07-0088 Osvetlitev prehodov 163.371 15.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007178.371

163.371 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0319 Ceste - dokumentacija 918.023 80.000 80.000 80.000 80.000 031.12.202301.01.20081.238.023

918.023 80.000 80.000 80.000 80.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0330 Operativna rezerva - ceste 414.643 40.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008454.643

414.643 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB140-07-0331 Nadzor - ceste 884.791 50.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008934.791

884.791 50.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0392 Ceste - KS Zaplana 400.000 80.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008480.000

400.000 80.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-08-0026 Ceste  - KS Verd 211.778 35.000 0 0 0 031.12.202201.01.2009246.778

211.778 35.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0019 Kataster - ceste 80.556 5.000 0 0 0 031.12.202201.01.201085.556

80.556 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0045 Obnova mostov 1.484.388 120.000 150.000 150.000 150.000 031.12.202301.01.20102.064.388

1.484.388 120.000 150.000 150.000 150.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-11-0016 Ceste - KS Vrhnika Vas 439.743 0 0 0 0 031.12.202101.01.2011439.743

439.743 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-11-0017 Ceste - KS Vrhnika Center 116.500 0 0 0 0 031.12.201901.01.2011116.500

116.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-11-0067 Urbana oprema 116.810 10.000 0 0 0 031.12.202201.01.2012126.810

116.810 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-11-0084 Ceste v KS Ligojna 524.667 60.000 0 0 0 031.12.202201.01.2012584.667

524.667 60.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-14-0020 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana 422.985 213.528 0 0 0 031.12.202201.01.2015636.513

422.985 213.528 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-15-0043 Most Ljubljanica 513.841 500.000 500.000 500.000 0 031.12.202401.01.20162.013.841

513.841 500.000 500.000 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-15-0048 Ceste KS Vrhnika Breg 103.646 0 0 0 0 031.12.202101.01.2016103.646

103.646 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0051 Ureditev križišča na Gabrčah 174.512 0 0 0 0 031.12.201901.01.2017174.512

174.512 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0061 1.faza obvoznice Vrhnika-južni del 115.810 0 0 0 0 031.12.201901.01.2017115.810

115.810 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0013 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa-6.faza 410.000 0 0 0 0 031.12.201901.03.2019410.000

201.346 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
208.654 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0045 Južna obvoznica-odsek S2 110.000 576.990 0 0 0 031.12.202201.01.2020686.990

110.000 576.990 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0046 Južna obvoznica-odsek S3 0 100.000 564.949 0 0 031.12.202301.01.2020664.949

0 100.000 564.949 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0047 Severna obvozna cesta 250.000 250.000 0 0 0 031.12.202201.01.2020500.000

250.000 250.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB140-19-0048 Cesta Drenov Grič-Lesno Brdo 253.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.2020253.000

253.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0058 Ceste KS Padež,Pokojišče,Zavrh 40.721 20.000 0 0 0 031.12.202201.01.202060.721

40.721 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0059 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa 988.311 250.000 250.000 0 0 031.12.202301.01.20201.488.311

268.311 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
720.000 250.000 250.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0014 Reko cesta DG69- Obnova 271.000 0 300.000 500.000 0 031.12.202401.01.20211.071.000

271.000 0 300.000 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0015 Reko cesta na Gabrčah 350.000 0 250.000 0 0 031.12.202301.01.2021600.000

350.000 0 250.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0016 Nadvoz VA0149 na AC 60.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.202160.000

60.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0017 Reko Cesta Črna mlaka-Blatna Brezovica 100.000 375.000 600.000 500.000 0 031.12.202301.01.20211.575.000

100.000 375.000 600.000 500.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0018 Reko ceste skozi Malo Ligojno 0 332.500 332.500 0 0 031.12.202301.01.2021665.000

0 332.500 332.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0021 Reko ceste Strmica-Star maln 130.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2021130.000

130.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0023 Pločnik Betajnova 50.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.202150.000

50.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0028 Ceste - KS Podlipa Smrečje 15.000 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202145.000

15.000 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.792.515 889.698 160.000 0 0 0

OB140-12-0064 Označevalne table 54.840 5.000 0 0 0 031.12.202201.01.201359.840

54.840 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-14-0007 Ureditev kolesarske in šolske poti 647.675 0 0 0 0 031.12.201901.01.2015647.675

440.849 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
206.826 0 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB140-19-0030 Barjansko kolesarsko omrežje 1.090.000 774.698 160.000 0 0 031.12.202301.01.20202.024.698

140.000 132.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
350.000 154.698 160.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
600.000 488.000 0 0 0 0PV - EU sredstva

OB140-20-0020 Parkirišče za Brezo 0 110.000 0 0 0 031.12.202201.01.2021110.000

0 110.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 139.669 6.000 0 0 0 0

OB140-09-0023 Kataster - JR 41.200 6.000 0 0 0 031.12.202201.01.201047.200

41.200 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB140-14-0014 KS Vrhnika center - JR 12.969 0 0 0 0 031.12.202001.01.201512.969

12.969 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-14-0015 KS Verd - JR 32.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.201532.000

32.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0056 JR-KS Vrhnika Breg 20.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.201720.000

20.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0060 JR-KS Vrhnika vas 33.500 0 0 0 0 031.12.202001.01.201733.500

33.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.393.048 1.077.064 195.850 790.000 400.000 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.235.806 1.062.064 180.850 775.000 385.000 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 342.794 38.700 0 0 0 0

OB140-11-0088 Zbirni center za ravnanje z odpadki 221.594 0 0 0 0 031.12.202101.01.2012221.594

221.594 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0020 Kataster ekoloških otokov 4.800 700 0 0 0 031.12.202217.08.20165.500

4.800 700 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0006 Urejanje zaprte deponije 36.400 13.000 0 0 0 031.12.202201.01.201949.400

36.400 13.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0012 Zadrževalnik izcedne vode 80.000 25.000 0 0 0 031.12.202201.01.2019105.000

80.000 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.893.012 1.023.364 180.850 775.000 385.000 0

OB140-07-0106 Kanalizacija - dokumentacija - kataster 68.400 6.000 0 0 0 031.12.202201.01.200774.400

68.400 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0005 Kanalizacija - dokumentacija 412.214 20.000 0 0 0 031.12.202201.07.2009432.214

412.214 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-11-0029 Kataster - greznic 24.773 600 0 0 0 031.12.202201.01.201125.373

24.773 600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-12-0050 Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica 15.006 120.000 155.000 390.000 0 031.12.202401.01.2015680.006

15.006 120.000 155.000 390.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-12-0051 Telemetrija kanalizacija 156.399 0 0 0 0 031.12.202001.01.2013156.399

156.399 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0026 CČN Vrhnika 51.000 25.000 25.850 0 0 031.12.202301.01.2017101.850

51.000 25.000 25.850 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0008 Kanalizacija Sinja Gorica-SAP 362.120 126.764 0 0 0 031.12.202201.01.2019496.884

362.120 126.764 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0011 SCADA-odvajanje 40.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.201940.000

40.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB140-19-0035 Okvare omrežja-sanacija 41.500 10.000 0 0 0 031.12.202201.09.201951.500

41.500 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0050 Sanacija B kanala 435.000 185.000 0 0 0 031.12.202201.01.2020620.000

435.000 185.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0051 Sekundarni vod Ligojna 57.600 0 0 0 0 031.12.202001.01.202057.600

57.600 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 229.000 530.000 0 385.000 385.000 031.12.202501.01.20201.529.000

229.000 530.000 0 385.000 385.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 157.242 15.000 15.000 15.000 15.000 0

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 157.242 15.000 15.000 15.000 15.000 0

OB140-07-0112 Sanacija brežin 157.242 15.000 15.000 15.000 15.000 031.12.202501.01.2007217.242

157.242 15.000 15.000 15.000 15.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.476.795 363.000 125.000 105.000 50.000 0

1603 Komunalna dejavnost 2.118.571 138.000 75.000 55.000 0 0

16039001 Oskrba z vodo 1.694.278 98.000 75.000 55.000 0 0

OB140-07-0272 Hidranti 318.147 15.000 0 0 0 031.12.202201.01.2008333.147

318.147 15.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0029 Generalna rešitev - vodovod 170.812 20.000 20.000 0 0 031.12.202301.01.2010210.812

170.812 20.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0031 Uredit. prim.voda na ods. V (Škof)- V(ščetinarna) 27.719 1.000 0 0 0 031.12.202201.01.201028.719

27.719 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-09-0032 Kataster - vodovod 90.600 7.000 0 0 0 031.12.202201.01.201097.600

90.600 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-17-0005 Črpališče Borovniški vršaj 95.400 0 0 0 0 031.12.202101.01.201895.400

95.400 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0028 Prestavitev sekundarnega vodovodnega omrežja Bevke 10.000 0 0 0 0 031.12.201901.03.201910.000

10.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0052 Vodovod Bevke-prestavitev 30.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.202015.000

30.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0053 Pitniki 5.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.20205.000

5.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0054 Sekundarni vod Leskovec-Marinčev Grič 87.500 0 0 0 0 031.12.202101.01.202087.500

87.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0055 Vodohran Stara Vrhnika 529.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2020529.000

529.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB140-19-0060 Vodovod Drenov Grič 20.100 0 0 0 0 031.12.202001.01.202020.800

20.100 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0012 Obnova vodohranov 65.000 35.000 35.000 35.000 0 031.01.202401.01.2021169.000

65.000 35.000 35.000 35.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0013 Operativna rezerva-vodovodi 20.000 20.000 20.000 20.000 0 031.12.202401.01.202180.000

20.000 20.000 20.000 20.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0019 Vodovod Betajnova-Gačnik,via za Stanom 225.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2021225.000

225.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 159.293 40.000 0 0 0 0

OB140-09-0047 Ureditev pokopališča 159.293 40.000 0 0 0 031.12.202201.01.2010199.293

159.293 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 30.000 0 0 0 0 0

OB140-19-0029 Pasji park 30.000 0 0 0 0 031.12.202001.03.201930.000

30.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039005 Druge komunalne dejavnosti 235.000 0 0 0 0 0

OB140-20-0009 Pokrita tržnica 235.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2021235.000

235.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.358.223 225.000 50.000 50.000 50.000 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1.358.223 225.000 50.000 50.000 50.000 0

OB140-07-0144 Meritve, parcelacije - občina 89.361 25.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007114.361

89.361 25.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0381 Nakup zemljišč občina 1.218.862 150.000 0 0 0 031.12.202201.01.20081.368.862

1.218.862 150.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0022 Dokumentacija-EU projekti 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 031.12.202401.01.2021250.000

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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4005 ODDELEK ZA PROSTOR 1.294.783 327.500 180.000 130.000 130.000 0

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.294.783 327.500 180.000 130.000 130.000 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.252.283 265.000 180.000 130.000 130.000 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 1.252.283 265.000 180.000 130.000 130.000 0

OB140-11-0062 OPN-Spremembe in dopolnitve 307.611 150.000 150.000 100.000 100.000 031.12.202501.01.2012807.611

307.611 150.000 150.000 100.000 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-13-0009 OPPN kons.načrt-center Vrhnike in Verd 215.301 10.000 0 0 0 031.12.202201.01.2014225.301

215.301 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-13-0010 Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO 186.372 30.000 30.000 30.000 30.000 031.12.202401.01.2014306.372

186.372 30.000 30.000 30.000 30.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-15-0001 OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniki 139.089 0 0 0 0 001.01.201901.01.2016139.089

139.089 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-17-0029 OPPN Zadrževalnik na Beli 185.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.2018185.000

185.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0001 OPPN Sv. Trojica 55.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.201955.000

55.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0002 OPPN Športni park Vrhnika 41.410 0 0 0 0 031.12.202101.01.201941.410

41.410 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0003 OPPN Gabrče 2 25.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.201925.000

25.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0041 OPPN Betajnova 3 22.500 0 0 0 0 031.12.202101.01.202022.500

22.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0027 Poplavna študija 75.000 75.000 0 0 0 031.12.202201.01.2021150.000

75.000 75.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 42.500 62.500 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 42.500 62.500 0 0 0 0

OB140-20-0011 Priprave in spremembe OPPN-jev 42.500 62.500 0 0 0 031.12.202201.01.2021105.000

42.500 62.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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5000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 154.640 14.000 0 0 0 0

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 154.640 14.000 0 0 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 154.640 14.000 0 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 154.640 14.000 0 0 0 0

OB140-07-0146 Nakup opreme MIS - računalniška oprema 28.122 5.000 0 0 0 031.12.202201.01.200733.122

28.122 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0377 Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva 14.000 5.000 0 0 0 021.12.202201.01.200819.000

14.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0378 Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme 14.000 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.200816.000

14.000 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-07-0379 Nakup opreme MIS - nakup druge opreme 42.518 0 0 0 0 031.12.201901.01.200842.518

42.518 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-19-0039 Ureditev poslovnega prostora 56.000 2.000 0 0 0 031.12.202201.09.201958.000

56.000 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7001 BEVKE 136.973 19.500 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 75.470 9.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 75.470 9.000 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 75.470 9.000 0 0 0 0

OB140-09-0036 Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke 37.470 3.000 0 0 0 031.12.202201.01.201040.470

37.470 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-13-0023 Investicije na cestah - KS Bevke 38.000 6.000 0 0 0 031.12.202201.01.201444.000

38.000 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.966 500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 20.966 500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 20.966 500 0 0 0 0

OB140-16-0003 Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke 20.966 500 0 0 0 031.12.202201.03.201621.466

20.966 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 40.537 10.000 0 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 40.537 10.000 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 40.537 10.000 0 0 0 0

OB140-16-0062 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah 40.537 10.000 0 0 0 031.12.202201.01.201750.537

40.537 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7002 BLATNA BREZOVICA 456.848 58.000 0 0 0 0

 14 GOSPODARSTVO 47.567 8.000 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 47.567 8.000 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 47.567 8.000 0 0 0 0

OB140-15-0005  Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica 47.567 8.000 0 0 0 031.12.202201.01.201655.567

47.567 8.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 378.900 49.000 0 0 0 0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 378.900 49.000 0 0 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 378.900 49.000 0 0 0 0

OB140-11-0057 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica 378.900 49.000 0 0 0 031.12.202201.01.2012427.900

378.900 49.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 30.381 1.000 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 30.381 1.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 30.381 1.000 0 0 0 0

OB140-08-0039 Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica 30.381 1.000 0 0 0 031.12.202201.01.200931.381

30.381 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7004 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 146.098 43.000 0 0 0 0

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.850 1.000 0 0 0 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.850 1.000 0 0 0 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.850 1.000 0 0 0 0

OB140-19-0026 Gasilski dom KS D.G.-L.B- Oprema 1.850 1.000 0 0 0 031.12.202201.01.20192.850

1.850 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.000 3.500 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 7.000 3.500 0 0 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.000 3.500 0 0 0 0

OB140-19-0027 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 3.500 0 0 0 031.12.202201.01.201910.500

7.000 3.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 3.000 0 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 3.000 0 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 3.000 0 0 0 0 0

OB140-15-0010 Turistična infrastruktura - KS Drenov Grič - Lesno 3.000 0 0 0 0 031.12.201901.01.20162.500

3.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.348 4.000 0 0 0 0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 40.348 4.000 0 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 40.348 4.000 0 0 0 0

OB140-07-0200 Izkop jarkov - KS D.G.-L.B. 40.348 4.000 0 0 0 031.12.202201.01.200744.348

40.348 4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 19.900 32.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 19.900 32.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 30.000 0 0 0 0

OB140-20-0010 Mrliška vežica-KS D.G. Lesno Brdo 0 30.000 0 0 0 031.12.202201.01.202130.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 19.900 2.000 0 0 0 0

OB140-07-0202 Otroško igrišče - KS D.G.-L.B. 19.900 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.200721.900

19.900 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 74.000 2.500 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 74.000 2.500 0 0 0 0

18059001 Programi športa 74.000 2.500 0 0 0 0

OB140-16-0021 Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B 74.000 2.500 0 0 0 031.12.202201.09.201676.500

74.000 2.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

7005 LIGOJNA 225.259 11.390 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 198.261 9.390 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 198.261 9.390 0 0 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 198.261 9.390 0 0 0 0

OB140-08-0042 Ceste - KS Ligojna 198.261 9.390 0 0 0 031.12.202201.01.2009207.651

198.261 9.390 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 26.998 2.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 26.998 2.000 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 26.998 2.000 0 0 0 0

OB140-08-0044 Otroška igrišča - KS Ligojna 26.998 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.200928.998

26.998 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

7007 PODLIPA - SMREČJE 0 10.000 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 0 10.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 0 10.000 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0 10.000 0 0 0 0

OB140-20-0004 Asfaltiranje cest-KS Podlipa Smrečje 0 10.000 0 0 0 031.12.202201.09.202010.000

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

7008 POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH 167.697 10.000 0 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 167.697 10.000 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 167.697 10.000 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 167.697 10.000 0 0 0 0

OB140-11-0037 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr 167.697 10.000 0 0 0 031.12.202201.01.2011177.697

167.697 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7009 SINJA GORICA 44.310 8.000 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 21.000 0 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 21.000 0 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 21.000 0 0 0 0 0

OB140-16-0057 Investicije na cestah - KS Sinja Gorica 21.000 0 0 0 0 031.12.201901.01.201712.000

21.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 12.820 0 0 0 0 0

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 12.820 0 0 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 12.820 0 0 0 0 0

OB140-07-0218 Ureditev jarkov - KS S.G. 12.820 0 0 0 0 031.12.202001.01.200712.820

12.820 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 10.490 8.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 10.490 8.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.000 6.000 0 0 0 0

OB140-19-0032 Širitev pokopališča Sinja Gorica 4.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.20204.000

4.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-20-0001 Širitev pokopališča KS Sinja Gorica 0 6.000 0 0 0 031.12.202201.09.20206.000

0 6.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 6.490 2.000 0 0 0 0

OB140-15-0016 Otroško igrišče - KS Sinja Gorica 6.490 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.20168.490

6.490 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7010 STARA VRHNIKA 120.893 10.400 0 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 93.043 500 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 93.043 500 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 93.043 500 0 0 0 0

OB140-07-0221 Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika 93.043 500 0 0 0 031.12.202201.01.200793.543

93.043 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 27.850 0 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 27.850 0 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 27.850 0 0 0 0 0

OB140-14-0002 Investicija na cestah - Stara Vrhnika 27.850 0 0 0 0 031.12.201901.10.201426.350

27.850 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 4.900 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 0 4.900 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 4.900 0 0 0 0

OB140-20-0002 Inv. vzdrževanje pokopališča KS Stara Vrhnika 0 4.900 0 0 0 031.12.202201.09.20204.900

0 4.900 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 5.000 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 5.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 0 5.000 0 0 0 0

OB140-20-0003 Ureditev športnega igrišča-KS Stara Vrhnika 0 5.000 0 0 0 031.12.202201.09.20205.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7011 VERD 763.696 56.000 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 196.946 24.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 196.946 24.000 0 0 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 152.946 20.000 0 0 0 0

OB140-07-0228 Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd 152.946 20.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007172.946

152.946 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 44.000 4.000 0 0 0 0

OB140-13-0020 Javna razsvetljava - KS Verd 44.000 4.000 0 0 0 031.12.202201.01.201448.000

44.000 4.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 566.750 32.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 566.750 32.000 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 566.750 32.000 0 0 0 0

OB140-07-0230 Širitev pokopališča - KS Verd 566.750 32.000 0 0 0 031.12.202201.01.2007598.750

566.750 32.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7012 VRHNIKA BREG 286.247 20.800 0 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 59.600 4.000 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 59.600 4.000 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 59.600 4.000 0 0 0 0

OB140-13-0024 Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Breg 53.100 3.000 0 0 0 031.12.202201.01.201456.100

53.100 3.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0065 Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg 6.500 1.000 0 0 0 031.12.202201.01.20177.500

6.500 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 79.993 12.800 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 79.993 12.800 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 66.793 11.300 0 0 0 0

OB140-07-0232 Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg 66.793 11.300 0 0 0 031.12.202201.01.200778.093

66.793 11.300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 13.200 1.500 0 0 0 0

OB140-16-0059 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg 13.200 1.500 0 0 0 031.12.202201.01.201714.700

13.200 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 26.502 2.000 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 26.502 2.000 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 26.502 2.000 0 0 0 0

OB140-16-0008 Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg 26.502 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.201628.502

26.502 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 120.152 2.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 120.152 2.000 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 120.152 2.000 0 0 0 0

OB140-15-0019 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg 93.152 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.201695.152

93.152 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-15-0020 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS vrhnik 27.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.201627.000

27.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7013 VRHNIKA CENTER 261.425 15.700 0 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 93.739 8.500 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 93.739 8.500 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 93.739 8.500 0 0 0 0

OB140-13-0025 Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnika Center 84.739 7.000 0 0 0 031.12.202201.01.201491.739

84.739 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0064 Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center 9.000 1.500 0 0 0 031.12.202201.01.201710.500

9.000 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 150.686 6.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 150.686 6.000 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 89.986 1.000 0 0 0 0

OB140-13-0027 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center 89.986 1.000 0 0 0 031.12.202201.01.201490.986

89.986 1.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 60.700 5.000 0 0 0 0

OB140-13-0001 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center 60.700 5.000 0 0 0 031.12.202201.01.201365.700

60.700 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 17.000 1.200 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 17.000 1.200 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 17.000 1.200 0 0 0 0

OB140-16-0063 Zunanji fitnes - KS Vrhnika Center 17.000 1.200 0 0 0 031.12.202201.01.201718.200

17.000 1.200 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7014 VRHNIKA VAS 931.637 88.500 0 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 117.666 8.500 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 117.666 8.500 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 117.666 8.500 0 0 0 0

OB140-13-0026 Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas 107.666 7.000 0 0 0 031.12.202201.01.2014114.666

107.666 7.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB140-16-0066 Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Vas 10.000 1.500 0 0 0 031.12.202201.01.201711.500

10.000 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 618.971 55.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 618.971 55.000 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 497.971 35.000 0 0 0 0

OB140-11-0038 Asfaltiranje cest - KS Vrhnika Vas 497.971 35.000 0 0 0 031.12.202201.01.2011532.971

497.971 35.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 121.000 20.000 0 0 0 0

OB140-14-0050 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas 121.000 20.000 0 0 0 031.12.202201.01.2014141.000

121.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 11.000 0 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 11.000 0 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 11.000 0 0 0 0 0

OB140-15-0008 Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Vas 11.000 0 0 0 0 031.12.201901.01.20168.000

11.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 119.000 20.000 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 119.000 20.000 0 0 0 0

16039003 Objekti za rekreacijo 119.000 20.000 0 0 0 0

OB140-08-0057 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas 119.000 20.000 0 0 0 031.12.202201.01.2009139.000

119.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 65.000 5.000 0 0 0 0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 65.000 5.000 0 0 0 0

18059001 Programi športa 65.000 5.000 0 0 0 0

OB140-15-0009 Fitnes v naravi - KS Vrhnika Vas 65.000 5.000 0 0 0 031.12.202201.01.201670.000

65.000 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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7015 ZAPLANA 328.575 20.500 0 0 0 0

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 62.710 20.000 0 0 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 62.710 20.000 0 0 0 0

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 62.710 20.000 0 0 0 0

OB140-07-0244 Asfaltiranje cest - KS Zaplana 62.710 20.000 0 0 0 031.12.202201.01.200782.710

62.710 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 265.865 500 0 0 0 0

1603 Komunalna dejavnost 265.865 500 0 0 0 0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 265.865 500 0 0 0 0

OB140-11-0078 Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana 265.865 500 0 0 0 031.12.202001.01.2012265.865

265.865 500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

37.009.236 8.315.370 6.134.799 5.132.500 4.197.500 0Skupaj NRP:

940.331 488.000 0 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

35.077.196 7.690.370 6.134.799 5.132.500 4.197.500 0PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

991.709 137.000 0 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

37.009.236 8.315.370 6.134.799 5.132.500 4.197.500 0Skupaj PV - Proračunski viri
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PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

PRORAČUN OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2022 

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

01 JAVNA UPRAVA 3.248.966,86
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in 
fiskalnih ter zunanjih zadev

2.064.938,60

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 2.033.721,60

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.317.782,40

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 197.563,20

402 Izdatki za blago in storitve 516.876,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.500,00

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 25.717,00

402 Izdatki za blago in storitve 25.717,00

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 5.500,00

402 Izdatki za blago in storitve 5.500,00

013 Splošne zadeve 850.900,00

0131 Splošne kadrovske zadeve 1.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.000,00

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 15.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00

0133 Druge splošne zadeve in storitve 834.900,00

402 Izdatki za blago in storitve 236.800,00

409 Rezerve 25.900,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 9.600,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 562.600,00

015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 45.000,00

0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 45.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 45.000,00

016 Druge dejavnosti javne uprave 131.100,00

0160 Druge dejavnosti javne uprave 131.100,00

402 Izdatki za blago in storitve 91.100,00

409 Rezerve 40.000,00

017 Servisiranje javnega dolga 69.000,00

0171 Servisiranje javnega dolga države 69.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 50.000,00

403 Plačila domačih obresti 19.000,00

018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 88.028,26

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 88.028,26

402 Izdatki za blago in storitve 88.028,26
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

02 OBRAMBA 67.000,00
022 Civilna zaščita 67.000,00

0220 Civilna zaščita 67.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 41.500,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 25.500,00

03 JAVNI RED IN VARNOST 446.400,00
031 Policija 45.000,00

0310 Policija 45.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 45.000,00

032 Protipožarna varnost 401.400,00

0320 Protipožarna varnost 401.400,00

402 Izdatki za blago in storitve 6.900,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 232.500,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 162.000,00

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6.920.125,89
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 160.890,00

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 98.500,00

402 Izdatki za blago in storitve 30.000,00

410 Subvencije 30.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 38.500,00

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 62.390,00

413 Drugi tekoči domači transferi 62.390,00

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 74.900,00

0421 Kmetijstvo 43.900,00

402 Izdatki za blago in storitve 25.400,00

410 Subvencije 18.500,00

0422 Gozdarstvo 31.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 31.000,00

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 95.900,00

0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina 95.900,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 95.900,00

045 Promet 5.825.485,89

0451 Cestni promet 5.825.485,89

402 Izdatki za blago in storitve 1.538.580,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.286.905,89

047 Druge gospodarske dejavnosti 546.400,00

0473 Turizem 546.400,00

402 Izdatki za blago in storitve 175.900,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 324.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 46.500,00

Stran 2 od 6
Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 

Stran 93



A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 216.550,00

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 216.550,00

402 Izdatki za blago in storitve 65.850,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 150.700,00

05 VARSTVO OKOLJA 891.964,09
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 138.700,00

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 138.700,00

402 Izdatki za blago in storitve 100.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 38.700,00

052 Ravnanje z odpadno vodo 721.364,09

0520 Ravnanje z odpadno vodo 721.364,09

402 Izdatki za blago in storitve 48.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 673.364,09

053 Zmanjševanje onesnaževanja 500,00

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 500,00

402 Izdatki za blago in storitve 500,00

054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 31.400,00

0540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 31.400,00

402 Izdatki za blago in storitve 16.400,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000,00

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.124.103,00
061 Stanovanjska dejavnost 138.603,00

0610 Stanovanjska dejavnost 138.603,00

402 Izdatki za blago in storitve 58.603,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 80.000,00

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 386.500,00

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 386.500,00

402 Izdatki za blago in storitve 59.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 327.500,00

063 Oskrba z vodo 315.000,00

0630 Oskrba z vodo 315.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 138.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 177.000,00

064 Cestna razsvetljava 284.000,00

0640 Cestna razsvetljava 284.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 202.500,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 81.500,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

07 ZDRAVSTVO 45.000,00
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 45.000,00

0721 Splošne zdravstvene storitve 45.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi 45.000,00

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 3.166.420,45

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 1.603.300,00

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 1.603.300,00

402 Izdatki za blago in storitve 110.800,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi 104.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.038.500,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 100.000,00

082 Kulturne dejavnosti 1.375.257,45

0820 Kulturne dejavnosti 1.375.257,45

402 Izdatki za blago in storitve 37.500,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 92.060,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.142.697,45

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 103.000,00

083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 106.000,00

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 106.000,00

402 Izdatki za blago in storitve 6.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi 100.000,00

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 81.863,00

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 81.863,00

402 Izdatki za blago in storitve 9.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 69.863,00

09 IZOBRAŽEVANJE 4.411.957,65
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 4.152.140,15

0911 Predšolska vzgoja 3.375.064,15

402 Izdatki za blago in storitve 2.500,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.132.464,15

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00

413 Drugi tekoči domači transferi 240.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 777.076,00

402 Izdatki za blago in storitve 3.193,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.425,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00

413 Drugi tekoči domači transferi 502.658,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 269.700,00

096 Podporne storitve pri izobraževanju 259.817,50

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 259.817,50

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 259.817,50

10 SOCIALNA VARNOST 823.000,00
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 252.000,00

1012 Varstvo invalidnih oseb 252.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 252.000,00

104 Varstvo otrok in družine 43.000,00

1040 Varstvo otrok in družine 43.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 43.000,00

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva

515.000,00

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva

515.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 405.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi 110.000,00

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 13.000,00

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 13.000,00

409 Rezerve 10.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,00

Skupaj A. Bilanca odhodkov 21.144.937,94
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C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K3

01 JAVNA UPRAVA 430.000,00
017 Servisiranje javnega dolga 430.000,00

0171 Servisiranje javnega dolga države 430.000,00

550 Odplačila domačega dolga 430.000,00

Skupaj C. Račun financiranja 430.000,00
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I. SPLOŠNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

Obrazložitev konta 

Celotne odhodke plana proračuna 2022 sestavljajo 

- tekoči odhodki v višini 5,41 mio EUR, 

- tekoči transferi v višini 7,45 mio EUR, 

- investicijski odhodki v višini 8,07 mio EUR, 

- investicijski transferi v višini 100.000 EUR. 
 

 

 

 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Obrazložitev konta 

Na kontu so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim za leto 2022. Sredstva, ki so 
potrebna za leto 2022 so preračunana na osnovi kadrovskega načrta občine in MIRED-a oz. števila 
zaposlenih ter ob uporabi metodologije in parametrov, posredovanih s strani MF. 

Predvideni odhodek na postavki vsebuje sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila ter druge izdatke in prispevke za socialno varnost.  

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Obrazložitev konta 

 V skladu z zakonodajo so v občinskem proračunu za leto 2022 predvidena tudi sredstva za socialno 
varnost zaposlenih javnih uslužbencev. 

402 Izdatki za blago in storitve 
Obrazložitev konta 

Izdatki za blago in storitve vključujejo predvidene odhodke za pisarniški in splošni material in storitve, 
posebni material in storitve, za energijo, vodo, komunalne storitve, izdatke za sklužbena potovanja, 
prevozne stroške in storitve, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine in druge operativne 
odhodke ter vključujejo skupen plan vseh proračunskih uporabnikov in krajevnih skupnosti. 

403 Plačila domačih obresti 
Obrazložitev konta 

Plačila domačih obresti zajemajo sredstva za odplačilo obresti obstoječih kreditov in morebitno na novo 
najetega kredita v letu 2021 ali 2022. 
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409 Rezerve 
Obrazložitev konta 

Na kontu so predvidena sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 40.000 EUR, za 
proračunsko rezervo (naravne nesreče) 10.000 EUR, in za rezervni sklad za kritje bodočih stroškov 
rednega upravljanja s stanovanji v lasti občine. 

41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
Obrazložitev konta 

Sredstva na kontu so namenjena spodbujanju razvoja obrti in podjetništva in za subvencije v kmetijstvu. 
Subvencije se podeljujejo na podlagi občinskega javnega razpisa za obrt in podjetništvo in na podlagi 
občinskega javnega razpisa za kmetijstvo. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Obrazložitev konta 

Sredstva transferov so predvidena za naslednje transfere, ki se dodeljujejo posameznikom in 
gospodinjstvom: 

 

- za darila ob rojstvu otroka, 
- za zagotavljanje socialne varnosti, 

- za regresiranje prevozov v šolo, 

- za šolo v naravi otrok v vrtcu in v šoli, 

- za regresiranje oskrbe v domovih, 

- za subvencioniranje stanarin, 
- za plačilo razlike v ceni VIZ, 

- za pomoč na domu, 

- za ostale transfere. 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Obrazložitev konta 

V letu 2022 so načrtovana sredstva za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, humanitarnim 
organizacijam, ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam. 

413 Drugi tekoči domači transferi 
Obrazložitev konta 

Sredstva so predvidena za prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, za 
tekoče transfere v javne zavode in javne sklade, za sredstva prenesena drugim občinam in za ostale 
druge tekoče domače transfere. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Obrazložitev konta 

Na kontu so predvideni investicijski odhodki, ki zajemajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev, 
pridobivanje načrtov in projektnih dokumentacij, povezanih z gradnjo. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Obrazložitev konta 

Sredstva so predvidena za investicijske transfere proračunskim uporabnikom.  

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

Obrazložitev konta 

Prihodke proračuna za leto 2022 sestavljajo naslednje skupine: 

 

- davčni prihodki  
- nedavčni prihodki  

- kapitalski prihodki  

- prejete donacije  

- transferni prihodki  

70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
Obrazložitev konta 

Davki na dohodek in dobiček zajemajo prihodek iz naslova odstopljenega vira dohodnine. Predvideni 
prihodek za leto 2022 bo dokončno znan na podlagi izračuna Ministrstva za finance, ki bo določilo tudi 
višino povprečnine. Trenuten plan temelji na izračunu iz leta 2020. 

703 Davki na premoženje 
Obrazložitev konta 

Občini skladno z zakonodajo pripadajo naslednje skupine davčnih prihodkov: 

- davki na nepremičnine, 
- davki na premičnine, 

- davki na dediščine in darila, 

- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 

704 Domači davki na blago in storitve 
Obrazložitev konta 

Občini v skladu z zakonom, ki ureja posamezen davek, pripadajo naslednji domači davki na blago in 
storitve: 

 

 - davek na dobitke od iger na srečo - na ta davek občina nima vpliva zato je prihodek ocenjen glede na 
ocenjeno realizacijo preteklega leta, 

-  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (704700). Gre za sredstva, 
ki jih zbira Komunalno podjetja Vrhnika d.d. kot izvajalec gospodarske javne službe na področju 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod.  

- turistična taksa  
- občinske takse od pravnih oseb, od fizičnih oseb in zasebnikov  

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. 
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706 Drugi davki 
Obrazložitev konta 

Prihodek iz naslova drugih davkov je konto s katerim upravlja UJP oz. FURS in občina nanj nima vpliva. 
Ocena je predvidena na realizaciji preteklih let. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Obrazložitev konta 

Pri prihodku od udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja (710) so vključeni: 
  

- prihodki od udeležbe na dobičku javnih in drugih podjetij (prihodki iz naslova dividend),  

- prihodki od obresti, 

- prihodki od premoženja: prihodki od najemnin za poslovne in stanovanjske objekte, najemnin zemljišč in 
drugih objektov,  

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij in podeljenih koncesij za vodno pravico in za rudarsko pravico, 
- v okviru konta prihodki od drugih najemnin - GJI so planirani prihodki od najemnine gospodarske javne 
infrastrukture, za kar bo občina izstavljala račune JP KPV, d.o.o.  

 

711 Takse in pristojbine 
Obrazložitev konta 

Prihodki zajemajo prilive od pobranih taks in pristojbin. 

712 Globe in druge denarne kazni 
Obrazložitev konta 

Globe in denarne kazni vključujejo: 

  

- pobrane globe za prekrške, ki jih kršiteljem izreče medobčinska inšpekcijska služba, sedaj Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, ki opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in izvaja tudi 
kaznovanje kršiteljev,  

- planirani so tudi prihodki od nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pri legalizaciji črnih 
gradnenj,  

- planirani so tudi prihodki od povprečnin oziroma sodnih taks ter drugi stroški na podlagi zakona o 
prekrških. 
 

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Obrazložitev konta 

Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev (713) so planirani: 

  

- prihodki od počitniške dejavnosti (713003) - oddajanje počitniške kapacitete v Čatežu, ki se deli z 
Občino Log-Dragomer  in  
- drugi prihodki od prodaje (713099), kjer so planirani prihodki od morebitnih prodaj, ki se pojavijo med 
letom. 
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714 Drugi nedavčni prihodki 
Obrazložitev konta 

V okviru teh prihodkov največ sredstev predstavljajo:  

  

- prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja na 
območjih, ki so bila komunalno opremljena v preteklih letih.  

- doplačila občanov za izvajanje nalog investicijskega značaja,  

- sredstva občanov za izvajanje programov tekočega in investicijskega značaja predstavljajo sredstva 
občanov za sofinanciranje investicij v javno razsvetljavo in ceste, 

- drugi izredni nedavčni prihodki so prihodki, ki jih pri pripravi proračuna ni možno planirati in se realizirajo 
med letom. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Obrazložitev konta 

Med prihodke od prodaje osnovnih sredstev so vključene morebitne prodaje osnovnih sredstev, tudi 
poslovnih stavb, prostorov, ipd. 

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

Obrazložitev konta 

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od prodaje in menjave stavbnih zemljišč. Seznam in 
vrednosti zemljišč, ki jih občina namerava prodati in menjati v letu 2022, je zajet in obrazložen v Načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2022, ki ga sprejme Občinski svet. 

73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih virov 
Obrazložitev konta 

V letu 2022 so med prihodki predvidene tudi donacije v  proračune posameznih krajevnih skupnosti. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Obrazložitev konta 

Med transfernimi prihodki so zajeta predvidena nakazila iz državnega proračuna in iz občinskih 
proračunov.  

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so tako načrtovani prilivi, prejeti iz državnega 
proračuna za investicije, ki obsegajo:  

 
- Sredstva, pridobljena iz naslova izvajanja investicije na podlagi 23. člena ZFO 

- sredstva prejeta za požarno takso 

- sredstva pridobljena iz državnega proračuna za sofinanciranje subvencioniranja najemnin 

- sredstva državnega proračuna za sofinanciranje SU MIRED 

- sredstva iz občinski proračunov zajemajo povračila občin soustanoviteljic za delovanje skupne redarske 
in inšpekcijske službe. 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Obrazložitev konta 

Predvidena sredstva na tem kontu med drugim zajemajo prihodke za sredstva iz državnega proračuna - 
iz sredstev drugih evropskih institucij, za projekt barjansko kolesarsko omrežje. 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

5 RAČUN FINANCIRANJA 

Obrazložitev konta 

V letu 2022 je predvideno zadolževanje občine za investicije v proračunu tekočega leta v višini 3,5 mio 
EUR. Sredstva so delno namenjena odplačilu glavnic že najetih kreditov, delno pa za morebiti na novo 
najet kredit. 

50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
Obrazložitev konta 

Sredstva predstavljajo znesek morebitne nove zadolžitve za investicije v proračunu leta 2022. 

55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za odplačevanje glavnic že najetih kreditov, preostanek pa za odplačilo glavnic 
morebitno na novo najetega kredita v letu 2021 in 2022 , če bo prišlo do potrebe po novi zadolžitvi. 
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II. POSEBNI DEL 
1000 OBČINSKI SVET 

01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, župana in podžupana. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistema je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zahteva stabilnost 
političnega sistema v občini Vrhnika. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev sta odvisna od rasti 
plač, sredstev za delo političnih strank, svetniških skupin in samostojnih svetnikov, sredstev za delo 
občinskega sveta, predvidenih volitev in referendumov in podobno. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupana. V program se uvrščajo 
stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, financiranje političnih 
strank, stroški financiranja svetniških skupin in samostojnih svetnikov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je omogočanje kvalitetnega in nemotenega izvajanja nalog občinskim svetnikom in s tem 
razvoj in napredek občine. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
političnega sistema. 

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore 
za nemoteno delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles oziroma samostojnih svetnikov. Kazalci 
s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, bo  kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles. Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev, so realizirane seje 
občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih in ažurna 
objava vseh gradiv ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta  

 

 
 

 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Vrhnika. 
Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Vrhnika, Pravilnik o plačah in izplačilih za opravljanje funkcije 
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občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju, Zakon o javnih uslužbencih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje občinskega sveta, odborov in strokovnih služb. Cilj: razvoj in napredek občine 
Vrhnike ter zakonito in transparentno delovanje.  

01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za zagotovitev izplačila sejnin občinskim svetnikom.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju je upoštevano povprečno število sej občinskega sveta glede na pretekla leta. 

01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za zagotovitev izplačila sejnin zunanjim članom odborov, svetov in komisij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju sredstev je upoštevano povprečno število sej odborov, svetov in komisij glede na pretekla 
leta. 

01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani so materialni stroški za delovanje občinskega sveta, odborov, svetov in komisij, kot so priprava 
in tisk gradiva, reprezentanca, električna energija, telefon, izdatki za službena potovanja, poštnina, stroški 
konferenc, seminarjev, simpozijev. Pod kontom drugi operativni odhodki so planirani ostali stroški, ki bi 
lahko nastali v zvezi z delovanjem občinskega sveta in njegovih delovnih teles.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let. 

01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nabavi nove oziroma morebitni nadgradnji računalniške in druge strojne opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0283 Nakup opreme - občinski svet. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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01005 Financiranje političnih strank 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje političnih strank. Politična stranka lahko pridobi 
sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana 
OS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V letu 2018 je za delovanje političnih strank namenjeno 5.500 EUR. 

01016 LAS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za izvajanje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v 
Občini Vrhnika, in sicer za uporabo telovadnice in npr. vzpostavitev regijskega sodelovanja med LAS- i, 
predavanje za starše, bazar prostočasnih aktivnosti in za nacionalno akcijo ali podobne aktivnosti. 

 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljajo se sredstva za izvajanje programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v 
Občini Vrhnika. 

01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje občinskih sej širši javnosti. Cilj je večja obveščenost 
občanov in zainteresirane javnosti o delovanju občine in občinskih organov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so namenjena plačilu storitev za snemanje in prenose sej Občinskega sveta Občine Vrhnika. 
Cilj: večja obveščenost prebivalcev Vrhnike in Zainteresirane javnosti ter omogočanje vpogleda v 
delovanje občine in občinskih organov. 

01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ki jih občina na 
podlagi sprejetega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov namenja 
njihovem delovanju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Za namen delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občina Vrhnika letno nameni 5.500 EUR. 
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01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev svetnikov in župana in volitve v ožje dele občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalnih volitvah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev 

01006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2022 bodo razpisane volitve župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti, 
zato smo planirali potrebna sredstva za izvedbo volitev, in sicer za delo volilnih odborov. Pri volitvah 
župana smo planirali sredstva za izvedbo dveh krogov. Glede na to, da se volitve izvajajo konec leta, se 
bo del stroškov prenesel tudi v leto 2023. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi veljavne zakonodaje 

01007 Stroški obveščanja javnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani so materialni stroški za izvedbo lokalnih lokalnih volitev v letu 2022 kot so pisarniški material, 
poštnina, najemnina, reprezentanca, tiskarske storitve in stroški oglaševanja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na predvideni oceni stroškov.  

01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2018 bodo razpisane volitve župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti, 
zato smo planirali potrebna sredstva za izvedbo volitev, in sicer za delo občinske volilne komisije. Na 
postavki so planirana sredstva za nadomestila članom občinske volilne komisije ter tajnika in namestnika 
tajnika 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi veljavne zakonodaje 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v Občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

 
 

 

0401 Kadrovska uprava 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno podeljevanje nagrad in priznanj. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
Cilj: nagraditi občane Vrhnike, ki so prispevali k ugledu, promociji oz. razvoju občine.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o podeljevanju nagrad Občine Vrhnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno podeljevanje nagrad in priznanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za podelitev nagrad in priznanj. 

04013 Stroški priznanj in nagrad 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunskega uporabnika občinski svet so planirana tudi sredstva za podeljevanje priznanj in 
nagrad na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so zagotovljena za podeljevanje priznanj in nagrad na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Vrhnika (kot na primer podelitev priznanj na slavnostni seji občinskega praznika Občine Vrhnika). 

2000 NADZORNI ODBOR 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) 
ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Vrhnika. Zakonodaja, ki ureja delovanje nadzornih odborov 
občin: Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika, Statut Občine Vrhnika, 
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vrhnika, Pravilnik o obveznih vsebinah poročila nadzornega 
odbora občine ter področni predpisi, ki vsebinsko opredeljujejo področje nadzora.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji so kvalitetno izvajanje nalog, učinkovitost nadzora, posredovanje podlag in usmeritev ter 
vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0203 Fiskalni nadzor 

 

 

0203 Fiskalni nadzor 
Opis glavnega programa 

V program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ugotavljanje skladnosti 
ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati 
zahteve po izvedbi revizij in morebitnih sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. 

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu so ugotavljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskih 
sredstev ter nadzorovanje finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Cilj: učinkovit, 
strokoven in transparenten nadzor nad poslovanjem in delovanjem občinske uprave in organizacij, katerih 
ustanoviteljica je občina oz. jim občina zagotavlja sredstva za delovanje.   

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Vrhnika; Pravilnik o plačah in izplačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o 
sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 123



 

 27 

povračilih stroškov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delo nadzornega odbora. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela nadzornega odbora. 

02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za izplačila sejnin članom nadzornega odbora.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju sredstev je upoštevano predvideno število sej nadzornega odbora glede na pretekla leta. 

02002 Materialni stroški - nadzorni odbor 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani so materialni stroški za delovanje nadzornega odbora, kot so priprava in tisk gradiva, 
reprezentanca, električna energija, telefon, izdatki za službena potovanja, poštnina, stroški konferenc, 
seminarjev, simpozijev in drugi operativni odhodki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju sredstev je upoštevana realizacija vseh posameznih stroškov glede na pretekla leta. 

3000 ŽUPAN 

01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. Predstavnik občine je župan, ki ga na 
neposrednih volitvah volijo državljani s stalnim prebivališčem v občini. Pristojnosti neposrednih 
proračunskih uporabnikov, razen krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena 
oseba. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega 
sistema v Občini Vrhnika in njeno mednarodno sodelovanje. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je vzpostaviti in dosledno izvajati naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega 
sistema v občini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje župana in podžupana. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

 

 

 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za delovanje župana in podžupana 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o plačah in izplačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
za uravnoteženje javnih financ. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delovanje funkcije župana in podžupana ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank 
in državljanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana. 
Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto delovanja 
dokumentacijskega sistema. 

01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - 
župan 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za plačo župana, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno. Planirana so tudi 
sredstva za plačilo vseh prispevkov iz plač, sredstva za prehrano in prevoz. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju višine sredstev, potrebnih za izplačilo plače, smo upoštevali plačni razred župana (53. 
plačni razred), ki je določen na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sredstva so planirana 
skladno z planirano veljavno plačno lestvico za leto 2018. 

01011 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za plačilo podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

S sklepom je župan določil plačo podžupanu v dovoljenem razponu plačilnih razredov ter v višini največ 
50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina plačilnega razreda se letno usklajuje 
in je določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Na podlagi Zakona o začasnem znižanju plač 
vseh funkcionarjev, se izplačila sejnin v obdobju od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 znižajo za 4% 

01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru materialnih stroškov so planirana sredstva za plačilo prevajalskih storitev, sredstva za 
reprezentanco župana (darila ter sredstva za pogostitve uradnih obiskov) ter sredstva za izdatke za 
službena potovanja župana in podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so planirane glede na oceno realizacije v letu 2017. 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) 
ter nadzor nad porabo javnih financ.&nbsp 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor0202 Urejanje na področju fiskalne politike0203 
Fiskalni nadzor 

 

 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
Opis glavnega programa 

Program zajema vse vidike razvoja občine, kamor sodijo tudi podlage ekonomske in razvojne politike 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ažuriranje 
pripraveljenih občinskih aktov, s katerimi je zagotovljeno nemoteno delo. 

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike (OOK 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 
Opis podprograma 

V podprogram sodijo podlage ekonomske in razvojne politike občine 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Vrhnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava novega ovrednotenja odloka KP, s katerim bo ažurirana ocenjena komunalna infrastruktura 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela občinske uprave. 

02013 Participativni proračun 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za projekte, ki bodo v postopku do izbora za izvajanje predlagani s strani 
občanov in ostalih organizacij, delujočih na območju občine Vrhnika. Na ta način se sledi prizadevanju do 
vključevanja javnosti oz. občanov pri izvajanju projektov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekti bodo na podlagi izbirnega postopka vključeni v proračun po področjih, na katerih se bodo izvajali. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

- 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in 
mednarodno humanitarno pomoč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj zunanje politike in mednarodne pomoči je kvalitetno sodelovanje in nudenje pomoči. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje z občinami in ustanovami preko meja. Cilj je učinkovito delovanje 
in povezovanje na mednarodni ravni.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine: članarine 
mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini, sodelovanje v mednarodnih projektih, 
sodelovanje s pobratenimi občinami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje v mednarodnem prostoru. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
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03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
Opis podprograma 

Podprogram obsega mednarodno sodelovanje občin, in sicer sodelovanje občin na področju kulture, 
športa in drugih področjih 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Vrhnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje predvsem s pobratenimi občinami 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za sodelovanje 

03001 Mednarodno sodelovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru mednarodnega sodelovanja so planirana sredstva za plačilo morebitnega srečanja z občinami iz 
tujih držav, za namen obiska pobratenih in projektno sodelujočih občin iz tujine ali za delno kritje stroškov 
društvom za nastope v tujini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju sredstev je upoštevana realizacija vseh posameznih stroškov glede na pretekla leta. 

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vrhnika ter 
promocija in predstavitev občine občanom in širši javnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1403 Promocija Slovenije, Občine Vrhnika ter razvoj turizma in gostinstva ter podpora ostalim aktivnostim 
občine. Cilj: obveščanje in promocija širše javnosti delovanja in aktivnosti občine.   

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 
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14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve, predstavitev kulturne in naravne dediščine ter 
druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14001 Stroški promocije občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo sredstva porabila za namen prepoznavnosti in promocijo občine Vrhnika tako na kulturnih, 
športnih in ostalih prireditvah kot tudi v različnih medijih v Sloveniji in tujini. Z navedenimi sredstvi se bo 
povečala prepoznavnost in obisk občine Vrhnika.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški promocije so ocenjeni na podlagi porabe sredstev preteklih let. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine) 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 Programi v kulturi 

 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične 
vrtove, akvarije, arboretume. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

 
 

 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v 
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18055 Založništvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke dodeljuje izključno župan in so namenjena podpori pri izdaji knjig, brošur, zloženk, 
zgoščenk in podobno, ki obravnavajo Vrhniko ali jih bodo izdali lokalni avtorji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo sredstev v preteklih letih planirana sredstva niso zadoščala za pokritje stroškov 
založništva, katerega cilj je prepoznavanje Vrhnike in Vrhniških avtorjev na območju Vrhnike in tudi 
širšem območju. 
 

Sredstva so zato planirana v višjem obsegu glede na pretekla leta. 

 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj intervencijskih programov in obveznosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa 

Program 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, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

 
 

23029001 Rezerva občine 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen oblikovanju proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

23002 Proračunska rezerva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva za naravne nesreče se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic 
naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 
doseženih letnih prejemkov proračuna, v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 
% prejemkov proračuna. Izločanje v sredstva rezerv ni obvezno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

2303 Splošna proračunska rezervacija 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zaloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za 
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izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

23001 Splošna proračunska rezervacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi plana ni bilo 
mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne 
smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva ostajajo v enaki višini kot preteklo leto. 

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in delovanja občinske uprave. Cilj: zadovoljevanje lokalnih 
potreb občanov Vrhnike. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne  službe 
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0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za objavo občinskih predpisov, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani 
občine, izdelavo občinske zastave in grba, izdelavo celostne podobe občine 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o grbu in zastavi Občine Vrhnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za obveščanje javnosti 

04003 Stroški obveščanja javnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za objave in razpise ter za obveščanje občanov in zainteresirane javnosti. Cilj: 
zagotoviti osveščenost o projektih in delovanju občine ter o morebitnih nevarnostih in omejitvah v občini.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo sredstev v preteklih letih planirana sredstva niso zadoščala za pokritje stroškov 
oglaševalskih storitev (objava lokalnih novic na spletni strani, objave v Uradnem listu RS, urejanje spletne 
strani). 

 
Sredstva so zato planirana v višjem obsegu glede na pretekla leta. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stanovanjski zakonik ter 
predpisi, ki urejajo in vsebujejo standarde za delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter 
zagotoviti zakonite pogoje za delovanje občinske uprave. Cilj: omogočiti občanom in obiskovalcem 
Vrhnike zdravo in kvalitetno prebivanje na območju občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje ter bivanje 
na Vrhniki. 

04004 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno 
zastopanje občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena so sredstva za stroške izvršilnih postopkov, odvetnikov, notarjev in cenilcev nepremičnin. 
Zlasti so sredstva namenjena za vodenje postopkov za zagotavljanje kakovostnega življenja občanov 
brez onesnaževalcev okolja. Sredstva se namenijo za odvetniške stroške Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva. Del sredstev je namenjen za pomoč v hujši nesreči otrokom na območju Vrhnike po poravnavi 
v zadevi "Galle".  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo sredstev v preteklih letih planirana sredstva niso zadoščala za pokritje stroškov 
izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev. 

 

Sredstva so zato planirana v višjem obsegu glede na pretekla leta, saj se zaradi postopkov v zadevi 
"KEMIS" pričakuje višja poraba sredstev. 

04024 Nadzor objektov in infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovljena so sredstva za varovanje zgradb in prostorov in za nakup opreme za varovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0076 Nadzor objektov in infrastrukture 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun za stroške varovanja zgradb in prostorov temelji na veljavnih pogodbah ter na podlagi porabe 
sredstev v preteklih letih. 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj znanosti in tehnološkega razvoja je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 
Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
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0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno - raziskovalne dejavnosti 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno - raziskovalne dejavnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti 

05001 Sofinanciranje RRP RRA LUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko so planirana sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije, katere članica je tudi Občina Vrhnika ter za projekte, v katere je vključena občina Vrhnika preko 
RRA LUR. RRA LUR za območje občin članic pripravlja skupni regionalni razvojni program LUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na sklenjenih pogodbah. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini 
Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini 
Vrhnika. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
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0603 Dejavnost občinske uprave 

 

 

 

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

Opis glavnega programa 

Podprogram obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin in za 
različne oblike povezovanja občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS in ZOS) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno združevanje 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj. 

06003 Stroški članarin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Vrhnika je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, zato se na postavki 
zagotavljajo sredstva za plačilo članarin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni realizaciji iz preteklega leta. 

0603 Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in tudi sredstva, ki so načrtovana za delovanje 
SU MIRED 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave in SU MIRED ter s tem 
zadovoljevanje potreb občanov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - 
občinska uprava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za plače in  prispevke delodajalca - gre za zakonsko določene prispevke, ki 
se plačujejo od plač, in druge izdatke zaposlenim. Na postavki so načrtovana sredstva za izplačilo premij 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence in Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za izračun je  število zaposlenih v letu 2019 in predvidenih dodatnih zaposlitev v skladu s 
kadrovskim načrtom za leti 2020-2021. Izračuni pravic porabe temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji in 
sicer plačni lestvici, ki je določena za leto 2019. Povečanje glede na preteklo leto nastaja zaradi rednih 
napredovanj javnih uslužbencev, ki jih določajo veljavni predpisi.  

 

06002 Materialni stroški - občinska uprava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje materialne stroške od pisarniškega materiala, čiščenja upravne stavbe, varovanja, 
naročnin na časopise, knjig, revij, računalniških storitev, stroškov komunalnih storitev (voda, elektrika) za 
upravno stavbo in drugih operativnih stroškov, ki se nanašajo na izobraževanje zaposlenih v upravi in 
plačila storitev različnim organizacijam, ki opravljajo določene storitve za občino. Predvideni so stroški za 
reprezentanco ter sredstva za zdravstvene preglede zaposlenih delavcev, ki jih mora občina zagotavljati 
skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo sredstev v preteklih letih planirana sredstva niso zadoščala za pokritje vseh 
materialnih stroškov, ki jih ima občinska uprava. 
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Sredstva so zato planirana v višjem obsegu glede na pretekla leta, saj se bodo zaradi selitve Upravne 
enote Vrhnika na novo lokacijo, povišali stroški: čistilnega materiala in storitev, električne energije, poraba 
kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti. 

06050 Počitniški objekt Čatež 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za porabo električne energije in tekoče vzdrževanje počitniškega 
objekta Čatež ter za kritje letne nastavitve (pavšal) za počitniški objekt.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni realizaciji iz preteklega leta, na ocenjenem morebitnemu višjemu 
strošku letne nastanitve (pavšal) in električne energije in na dejstvu, da je objekt potreben temeljitega 
vzdrževanja. 

06053 Promocija zdravja na delovnem mestu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Promocija zdravja ne delovnem mestu je dolžnost delodajalca, določena skladno s predpisi. Sredstva 
bodo namenjena raznim aktivnostim za promocijo zdravja med zaposlenimi, ki so podrobneje določene v 
načrtu izvajanja le-te. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na oceni izvedbe aktivnosti, ki so določene v načrtu promocije zdravja. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za nakup pisarniške in računalniške opreme, nakup pisarniškega pohištva, 
ter tekoče vzdrževanje druge opreme in napeljav (radar, radijske postaje, mobilne enote) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih 
prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe in investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
Načrtovana je zamenjava dotrajane pisarniške opreme in najem fotokopirnega stroja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0003 Nakup pisarniške opreme OB140-07-0004 Investicijsko vzdrževanje in obnova OB140-
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07-0284 Nakup opreme za razmnoževanje 

 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo sredstev v preteklih letih planirana sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov 
upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakupa in vzdrževanja opreme. 

 

Zaradi selitve Upravne enote Vrhnika na novo lokacijo, so sredstva zato planirana v višjem obsegu glede 
na pretekla leta. 

06005 Stroški nakupa računalniške opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva za nakup nove računalniške opreme, in sicer za zamenjavo računalnikov ter za 
popravila oziroma zamenjavo računalniške opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0005 Nakup računalniške opreme 

OB140-07-0285 Nakup opreme za tiskanje 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na realizacijo sredstev v preteklih letih planirana sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov 
nakupa računalniške opreme. 

Sredstva so zato planirana v višjem obsegu glede na realizacijo preteklih let. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema varstva, zaščite, obveščanja, ukrepanja in pomoči 
ljudem, živalim, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred in v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti, ki so podlaga za dolgoročen načrtovan razvoj sistema zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) v 
občini Vrhnika:  

I. Ocena ogroženosti in načrti za posamezne nesreče v občini Vrhnika,  

II. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025 (v 
pripravi) ter  
III. podpisan medobčinski Dogovor o medsebojnem sodelovanju in pomoči na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami med Občinam Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Brezovica in Logatec, 
GZ Vrhnika, Brezovica in Logatec ter JP KP Vrhnika, Brezovica in Logatec z dne 21. 10. 2016.  

Dolgoročni cilj obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilno delovanje in samozadostnost v Občini Vrhnika. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog in samozadostnost sistema ZRP občine Vrhnika na področju 
sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter 
okolja pred požarom, naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter samozadostnost Občine Vrhnika v primeru naravnih in drugih 
nesreč. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev 
sistema zaščite, reševanja in pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 
 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini, spremljanje 
nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih, zagotavljanje elektronskih 
komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči skladno z enotnim informacijsko-komunikacijskim 
sistemom zaščite in reševanja, načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, izdelava ocen ogroženosti ter 
načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, razvijanje, opremljanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite, 
organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine, določanje, 
organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini, zagotavljanje nujnih (minimalnih) sredstev za začasno nastanitev v primeru 
naravnih in drugih nesreč, določanje (v manjšem obsegu) in izvajanje programov usposabljanja občinskega 
pomena, usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in 
državo, določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini ter 
vzdrževanje javnih zaklonišč.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg, Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 23/19), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Pravilnik o kadrovskih in materialnih 
formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, 104/08), Program varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2021-2025, Statut Občine Vrhnika (Naš Časopis št. 
430/15 z dne 28. 9. 2015, letni plan dela in opremljanja ter sklepi Občinskega štaba CZ, poveljstva Vrhnika 
in GZ Vrhnika. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravljenost varstva, zaščite, 
reševanje in pomoči v občini Vrhnika. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje sistema.  

07001 Stroški civilne zaščite 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljajo se sredstva za:  
Vzdrževanje obstoječe opreme (402511) - Zaradi razsežnosti in kompleksnega področja ZRP, je iz leto 
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v leto večja potreba po nakupu specifične opreme (s področja nevarnih snovi, nudenje prve pomoči, 
tehničnega reševanja, reševanje iz globin in višin, reševanje iz vode in na vodi), ki jo zagotavlja občina. Le-
to opremo je potrebno pravočasno in ustrezno vzdrževati. Z obsežnim naborom opreme in s staranjem 
opreme pa naraščajo tudi stroški vzdrževanja oz. servisa opreme. 

 
Plačila po podjemnih pogodbah (402907) - Na postavki so zagotovljena sredstva za izplačilo 4 - 5 rednih 
sejnin članom občinskega štaba civilne zaščite (OŠCZ) in sredstva za izplačilo nadomestila za stalno 
pripravljenost poveljniku CZ v skladu s pogodbo o službi v Civilni zaščiti. V primeru priprav in izvedbo 
občinskih vaj sistema ZRP, usklajevanje načrtov ZiR podjetij in zavodov (tudi ogledi objektov) ali izrednih 
dogodkov, ki so posledica naravnih ali drugih nesreč, so nujno potrebne tudi operativne in izredne seje, 
izvajanje aktivnosti, analize intervencije itd. Pri izplačilu sejnin sta izvzeta poveljnik CZ in svetovalka za 
ZiR.  

 

Izdatki za strokovno izobraževanje (40290700) - osnovno in dopolnilno izobraževanje pripadnikov enot 
in služb ZRP ter OŠCZ v skladu s programom izobraževanja, v katerem so zajeti stroški usposabljanja, 
prehrane, refundacije osebnega dohodka in v izjemnih primerih tudi nastanitve v času usposabljanja 
(reševanje iz/na vodi). Zajema tudi stroške preventivnih izobraževanj predšolske in šolske mladine v občini.  
 

Drugi operativni odhodki (402999) – Predpostavka je namenjena dejavnost ZRP, v kar sodijo stroški za 
zagotavljanje delovanja sistema ZRP, kot so: stroški manjših intervencij, stroški zagotavljanja dežurstev 
požarne straže, prve pomoči in reševanja iz/na vodi na javnih občinskih prireditvah, stroški telefonov, 
najemnine za štabno sobo, protivlomno varovanje štabne sobe, registracija in zavarovanje plovila, stroški 
priprav občinskih načrtov, refundacije stroškov pogodbenim društvom, ki so vključena v sistem ZRP in 
pavšalno zavarovanje operativnih pripadnikov ZRP za primer poškodbe pri delu in invalidnosti pri 
opravljanju aktivnosti ZRP. V zadnjih letih se tovrstni stroški zvišujejo, zato je potrebno za nemoteno 
delovanje vodenja sistema ZRP zagotoviti več sredstev. 

 

Nakup druge opreme in napeljav (420299) – Nabava opreme je namenjena za učinkovito in varno 
delovanje sistema ZRP v občini Vrhnika. V skladu s Programom varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2016 - 2020 in 2021 – 2025, je v letu 2022 načrtovan nakup 
zaščitne, osebne, skupne ter specifične opreme za pripadnike CZ in društev v sistemu ZRP Občine Vrhnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0007 Nakup opreme za CZ 
V skladu s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 
2021 - 2025 je v letu 2022 planiran nakup zaščitne, osebne, skupne ter specifične opreme za CZ in 
društva v sistemu ZiR občine (prva pomoč, reševanje iz višin/globin, tehnično reševanje, posredovanje ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi in dekontaminacija, reševanje iz/na vodi, oskrbe in namestitve, oprema za 
logistiko/informatiko ter komuniciranje).  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

  

07002 Stroški sanacije zaklonišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju in zagotavljanju primernosti zaklonišča v Kulturnem 
centru Vrhnika (bivša šivalnica IUV), Tržaška cesta 32 in dveh zaklonišč v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, 
Lošca 1. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj je izpolnitev zahtev pristojnih inšpekcijskih služb. Sredstva na tej postavki so namenjena za 
osnovno vzdrževanje (v primeru manjših popravil in preureditve v skladišče za opremo CZ) zaklonišča v 
Kulturnem centru in v zaklonišču OŠ Ivana Cankarja. Zaklonišči sta bili obnovljeni v letih 2013 in 2014 in 
imata potrdilo o ustreznosti zaklonišča za dobo 10 let. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje Javne gasilske službe v občini Vrhnika (JGS). Zajema 
dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev (PGD) in gasilske zveze (GZ), investicijsko vzdrževanje gasilskih 
domov, nakup in vzdrževanje gasilskih vozil ter gasilske opreme, izvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov 
ter usposabljanje. 

Varstvo pred požarom se v večjem obsegu financira iz občinskih sredstev, minimalni del sredstev prispeva 
država v obliki dotacij požarne takse iz sredstev požarnega sklada. Slednja so namenska sredstva za nakup 
gasilske opreme, s katerimi upravlja občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Preostala 
sredstva pomembnih za delovanje PGD prispevajo člani društev s svojim prostovoljnim delom ter zbranimi 
sredstvi od krajanov in donatorjev.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
97/10 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list 
RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in 
organov Civilne zaščite (Ur. list št. 104/08), Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
požarnega varstva za obdobje 2016-2020 z dne 10. 12. 2016. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje JGS. 

 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.  

07004 Dejavnost gasilskih društev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vodenja in delovanje JGS v občini Vrhnika temelji na prostovoljstvu. Sredstva so zato namenjena za 
dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Vrhnika, poveljstvo Vrhnika. Opravljanje javne 
gasilske službe zajema: izvajanje izobraževanje in usposabljanje gasilcev, delovanje, opremljanje z 
zaščitno in osnovno opremo, stroški intervencij in refundacij, zavarovanja gasilcev, opreme in gasilskih 
domov, vzdrževanje opreme, investicije in vzdrževanje gasilskih domov, stroški komunalnih storitev, 
ogrevanja, elektrika itd., zdravniški pregledi in drugih dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev kot so: 
izvajanje preventivnih in zaščitnih ukrepov (pregledi hidrantnega in plinskega omrežja, intervencijskih poti 
pred javnimi objekti, izobraževanje predšolske in šolske mladine in druge akcije), vzgoja gasilskega 
podmladka, tekmovanja, prehrana itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB140-07-0011 

V letu 2022 je planiran nakup novega gasilskega vozila (Avtocisterna AC) AC 16/50 z ustrezno opremo 
za PGD Ligojna, ki bo zamenjalo staro dotrajano avtocisterno AC 16/50, letnik 1991, le-ta pa bo 
umaknjena iz operativne uporabe.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
97/10 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo), Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list 
RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 142



 

 46 

organov Civilne zaščite (Ur. list št. 104/08), Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
požarnega varstva za obdobje 2021-2025, Pogodba št. 2/2007 o opravljanju javne gasilske službe v 
občini Vrhnika z dne 4. 6. 2007, Aneks k pogodbi JGS. 

07006 Poraba požarne takse 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva (prihodki) proračuna, ki jih mesečno nakaže (država) 
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS. Višina sredstev požarnega sklada je odvisna 
od vplačanih zavarovalnih premij pri požarnih in drugih zavarovanjih. Ta sredstva so izključno namenjena 
opremljanju na področju požarnega varstva v lokalnih skupnostih. S sredstvi razpolaga občinski Odbor za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0012 Poraba požarne takse. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 
71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Uredba o požarni taksi (Uradni list 
RS, št. 34/06 in 25/12), Sklep Vlade RS št. 423-03/2001-4 in 423-03/2001-5 ter Sklep župana Občine 
Vrhnika št. 845-3/2013 (3-04) z dne 18. 6. 2013. 

 

4002 ODDELEK ZA FINANCE 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) 
ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je zagotovitev stabilnosti ekonomske in fiskalne 
administracije v Občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog na finančnem področju in zagotovljanje nadzora nad porabo 
javnih financ. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov 
plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvajanje razvojnih  možnosti  občine, ki so opredeljena v 
strategiji razvoja Občine Vrhnika. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev na 
čim bolj učinkovit in ekonomičen način. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroškov 
plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev, vračila finančne izravnave, komunalnega 
prispevka NUSZ, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini 
nadomestila za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnost 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotoviti nemoteno delo občinske uprave na področju urejanja fiskalne politike. Kazalci 
so učinkovito pobiranje občinskih dajatev in gospodarno ravnanje s sredstvi, namenjenimi za to področje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za opravljanje dela občinske uprave. 

02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, kot so provizije Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizije Banke Slovenije, Deželne banke Slovenije, stroškov vodenja nočnega 
depozita in tudi stroškov negativnih obresti Banki Slovenije, stroškov prodaje terjatev in kapitalskih 
deležev ter sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova bančnih garancij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so načrtovane z ocenjeno porabo preteklega leta. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika je  dolgoročni dokument. Za njeno izvajanje bo  skrbela 

Občina, zato bo morala opredeliti institucionalni okvir, v katerem bo določila: 

- organe izvajanja in nadzora ter njihove naloge, 

- nosilce poročanja, način poročanja in vsebino poročil o izvajanju Strategije, 

- način vključevanja javnosti. 
 

 

 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Strategija razvoja občine Vrhnika je naravnana dolgoročno. Za njeno izvajanje bo  skrbela 

Občina, zato je opredelila institucionalni okvir, v katerem so določeni: 
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- organe izvajanja in nadzora ter njihove naloge, 

- nosilce poročanja, način poročanja in vsebino poročil o izvajanju Strategije, 

- način vključevanja javnosti 

Organi izvajanja so tudi oddelki občinske uprave, ki so zadolženi za operativno podporo pri izvajanju 
zastavljenih nalog. Sem sodi tudi oddelek za finance, ki skrbi za omenjeno področje. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in sredstva, ki so načrtovana za delovanje SU 
MIRED 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave in SU MIRED. 

 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti na gospodaren in 
ekonomičen način. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave in zagotavljanje podpore za 
doseganje s strategijo določenih ciljev razvoja občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, med katere sodi tudi 
predvideno svetovanje neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca ob morebitnem najemu kredita 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na predvidenih stroških za izvedeno storitev svetovanja oz revizije. 
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06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju vozil v lasti Občine Vrhnika, pristojbinam, zavarovalnim premijam in 
prevoznim stroškom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na oceni stroškov oz. porabe preteklega leta. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine) 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja v Občini Vrhnika 2006-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti; 

- Izboljšati kulturno prepoznavnost mesta in občine Vrhnika; 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1804 Podpora posebnim skupinam 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, 
narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti; 

- Izboljšati kulturno prepoznavnost mesta in občine Vrhnika; 
 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev, to 
je financiranje programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

18049001 Programi veteranskih organizacij 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen sofinanciranju programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vojnih grobiščih 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18044 Veterani 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena veteranskim društvom, ki delujejo na območju Občine Vrhnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na realizaciji odhodka iz preteklega leta. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj servisiranja javnega dolga je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo finančno stabilnost v 
Občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega 
proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa servisiranja javnega dolga, ki zajema 
najemanje kreditov za izvajanje investicijski nalog občine, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve, 
ki jih narekuje zakonodaja. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen odplačilu glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, odplačilu obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od 
kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev finančnih pogojev za izvajanje nalog, določenih v 
tekočem proračunu. 

22001 Odplačilo glavnice kreditov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 se bodo odplačevale glavnice kredita, ki je bil najet konec leta 2018 in iz leta 2019. Sredstva 
predstavljajo glavnice že najetih kreditov in glavnice morebitno na novo najetega kredita v letu 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na amortizacijskem načrtu in na oceni odplačila glavnic za morebitno novo 
zadolžitev.  

22002 Plačilo obresti kreditov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je predvideno plačilo obresti za najete kredite iz preteklih let in za morebitne novo najete 
kredite v letu 2022.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na amortizacijskem načrtu in na oceni odplačila obresti za morebitno novo 
zadolžitev.  

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen plačilu stroškov finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja 
kredita, nadomestilo za vodenje kredita, ipd.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o fiskalnem pravilu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev finančnih pogojev za izvajanje nalog, določenih v 
tekočem proračunu. 

22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 so predvidena sredstva za namen financiranja in upravljanja z dolgom v višini 50.000 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na predvidenem zadolževanju za leto 2020. 

4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
IN GOSPODARSTVO 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini 
Vrhnika. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne  službe. 
 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, ohranjanje vrednosti občinskega 
premoženja, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev za razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 
 

 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so:ohraniti vrednost občinskih poslovnih prostorov, zagotoviti popolno zasedenost 
poslovnih prostorov, povečati raznolikost dejavnosti, ki se opravljajo v občinskih poslovnih prostorih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za kvalitetno razpolaganje in upravljanje: obnova 
oziroma tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, oddaja izpraznjenih poslovnih prostorov. 

Kazalci: število obnovljenih prostorov, število zasedenih poslovnih prostorov, število novih  dejavnosti, ki 
se opravljajo v prostorih v lasti občine Vrhnika.  

 

04005 Poslovni prostori 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedeni program je namenjen gospodarjenju s poslovnimi prostori, katerih lastnica je Občina Vrhnika in 
so predmet oddajanja. Sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena za vzdrževalna dela poslovnih 
prostorov oz. objektov, s čimer se zagotavlja njihova uporabnost ter ohranja vrednost poslovnih 
prostorov. Konto investicijsko vzdrževanje in izboljšave vključuje večja vzdrževalna dela na objektih v lasti 
oz. solastnini občine, ki so predmet oddajanja, adaptacije poslovnih prostorov po izselitvi najemnikov, 
vzdrževanje skupnih prostorov in naprav, popravila inštalacij, izvedba ter popravila naprav centralnega 
ogrevanja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0016 Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih 

OB140-13-0022 Nakup poslovnih prostorov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju sredstev se je upoštevala ocena na podlagi  stanja poslovnih prostorov. Višina sredstev 
tekočega in investicijskega vzdrževanja je ostala na lanskoletni ravni. 

04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje sodnih stroškov, stroškov odvetnikov in notarjev, ki nastajajo med 
postopki na sodiščih, overitvi listin iz naslova aneksov oziroma kupoprodajnih pogodb. Sredstva so 
namenjena tudi za sodne postopke zoper Občino Vrhnika in za sodne postopke, v katerih nastopa Občina 
Vrhnika kot tožnik. V navedenem programu se krijejo tudi stroški cenitev stanovanj in poslovnih prostorov 
oziroma nepremičnin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina planiranih sredstev na obeh postavkah ostaja v lanskoletni višini. 

04007 Rezervni sklad 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z določili 119. člena Stvarno pravnega zakonika se v primeru, da ima nepremičnina več kot dva 
etažna lastnika in več kot osem posameznih delov (stanovanj), ustanovi rezervni sklad za kritje bodočih 
stroškov rednega upravljanja. Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za navedeni sklad. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi realizacije, ob upoštevanju števila stanovanj, katerih lastnik je Občina 
Vrhnika in odločitve lastnikov objektov o odvajanju višine sredstev v rezervni sklad. 
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04029 Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije za javne objekte, ki bo podlaga za nadaljnje 
načrtovanje obnov, rekonstrukcij in umeščanje novih programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0017 Dokumentacija-javni objekti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

04031 Tržaška 23 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nujnim ukrepom vzdrževanja stavbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020, Lokalni energetski koncept 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj znanosti in tehnološkega razvoja je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 
Občini Vrhnika 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Področje obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno - raziskovalne dejavnosti 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno opravljanje znanstveno - raziskovalne dejavnosti 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti 

05002 Lokalni energetski koncept 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena predvsem izboljšavam v javnih objektih, ki so jih 
strokovnjaki ugotovili pri izvedbi energetskih pregledov. Poleg tega je postavka namenjena tudi za 
kontinuirane aktivnosti, priporočene v LEK, kot so informativne in izobraževalne dejavnosti, promocija in 
tudi spodbujanje k ukrepom racionalne rabe energije, energetske izkaznice, energetsko knjigovodstvo, 
energetski pregledi, sodelovanje pri projektih in podobno.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlogi pravic porabe temeljijo predvsem na podatkih iz Lokalnega energetskega koncepta. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini 
Vrhnika 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin0603 Dejavnost občinske uprave 
 

 

 

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

Opis glavnega programa 

Podprogram obsega sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov in zvez občin in za 
različne oblike povezovanja občin.&nbsp 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna priprava podlag 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim 
organom in službam06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti06019003 Povezovanje lokalnih 
skupnosti  
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje 
regionalne razvojne agencije). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj 

06052 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leta 2008 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina LAS Barje z zaledjem, h kateri je pristopila tudi 
Občina Vrhnika in tako pridobila sofinanciranje za številne projekte, z novo finančno perspektivo pa se je 
leta 2016 LAS ponovno oblikoval. Sredstva v okviru proračunske postavke se namenjajo za delovanje 
LAS in za izvajanje skupnih projektov, ki se bodo odvijali v okviru Lokalne akcijske skupine. Del sredstev 
LAS pridobi od države, ki te programe sofinancira, del sredstev pa zagotovijo člani LAS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pogodba o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine "Barje z zaledjem", strategija Lokalne akcijske skupina 
"Barje z zaledjem", vsakokratni sprejeti Letni izvedbeni načrt (LIN) Lokalne akcijske skupina "Barje z 
zaledjem". 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih 
delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je večja vključitev ranljivih skupin prebivalcev občine Vrhnika v programe aktivne politike 
zaposlovanja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz 
občinskega proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja sta: vključitev ranljivih skupin prebivalcev občine Vrhnika v programe aktivne politike 
zaposlovanja, ki jih podpira občina  ter vključitev mladih v programe aktivne politike zaposlovanja v občini. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji: večja vključenost ranljivih skupin, večja vključenost mladih v programe, katerih 
naročnik je občina. 

Kazalniki: Število programov, ki se izvajajo v okviru javnih del, število vključenih invalidov, število 
vključenih mladih.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

10039001 Povečanje zaposljivosti 
Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za lokalne zaposlitvene programe - javna dela. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju trga dela, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji: povečanje zaposlenosti v okviru programov javnih del, povečanje socialne vključenosti 
ranljivih skupin ter mladih 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je večje število rednih zaposlitev pri delodajalcih, kjer so brezposelne osebe vključene preko 
javnih del. Kazalec: redna zaposlitev pri delodajalcih, kjer so bile osebe vključene preko javnih del.  

 

10001 Javna dela 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na navedeni postavki so planirana sredstva za izvedbo programov vključitve brezposelnih oseb v javna 
dela, in sicer se pokriva delež javnih del, kjer nastopa Občina Vrhnika kot naročnik. Pri planiranju 
sredstev smo izhajali iz parametrov lanskoletnega razpisa ZRSZZ. V skladu s Pravilnikom o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, programa, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije ter javnega 
razpisa, je sofinanciranje Zavoda znašalo 40 %, razlika pa se pokriva iz navedene proračunske postavke, 
vključno z obveznostmi, ki jih ne pokriva Zavod. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju višine postavke se je izhajalo iz števila  izvedenih programov v zavodih v letu 2020 izbranih 
na javnem razpisu za izbor javnih del v RS in sicer  KPV, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,  Center za 
socialno delo Vrhnika, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika in, TMS  
Upoštevalo se je tudi programe, ki so v našem prostoru že uveljavljeni, so pa bili zaradi administrativnih 
razlogov na zavodu zavrnjeni ter interes javnih zavodov po vključevanju javnih delavcev v izvajanje 
dejavnosti. Višina postavke ostaja, v primerjavi z lanskim letom, nespremenjena. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in živilstva ter gozdarstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjati in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in dejavnosti v kmetijstvu, ki  so 
primerne glede na naravne danosti in  pričakovane klimatske spremembe, 

Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije; 

Doseči čimbolj okolju prijazno kmetovanje; 
Ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino; 

Razvijati podeželje kot  privlačen prostor  za razvoj turizma,  vključno z  razvojem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah v povezavi  s turizmom; 

Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske dejavnost; 

 

Opredelitev pričakovanih rezultatov: 
Konkurenčno kmetijstvo; 

Čim boljše stanje okolja; 

Poseljenost podeželja in dobro ohranjena kulturna krajina; 

Razvite dopolnilne dejavnosti na kmetijah v povezavi  s turizmom; 

Izvedeni programi razvoja podeželja 

Spremembe  v kmetijski proizvodnji v smislu uvajanja novih kultur  in dejavnosti v kmetijstvu; 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeželskih območij 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjati in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in dejavnosti v kmetijstvu, ki  so 
primerne glede na naravne danosti in  pričakovane klimatske spremembe, 

Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije; 

Doseči čimbolj okolju prijazno kmetovanje; 

Ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino; 
Razvijati podeželje kot  privlačen prostor  za razvoj turizma,  vključno z  razvojem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah v povezavi  s turizmom; 

Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih kmetijske dejavnost; 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
Kazalci: število izvedenih aktivnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029003 Zemljiške operacije 
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za obnovo vasi, podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, podporo 
stanovskemu in interesnemu povezovanju 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

11012 Pomoči v kmetijstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov RS in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS 
se bodo sredstva dodeljevala preko javnega razpisa za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva ter 
podeželja v občini Vrhnika. Sredstva so namenjena za ureditev nekategoriziranih poljskih poti in 
kolovozov, z namenom izboljšave dostopa do kmetijskih zemljišč, ter za sofinanciranje delovanja društev 
in njihovih združenj, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gospodarstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0286 - Razpis kmetijstvo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče so potrebe, ki se jih oceni na podlagi vlog v tekočem letu in na podlagi pobud krajevnih 
skupnosti ter subjektov na področju kmetijstva. 

11029003 Zemljiške operacije 
Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

11015 Urejanje kmetijskih površin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev te postavke se bodo uredila kmetijska zemljišča za namen vrtičkov v občini Vrhnika, v 
primeru, da bodo zagotovljene prostorske možnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na predvideni oceni začetnih stroškov za izvedbo. 
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1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali 
na občinski ravni 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

11014 Oskrba zapuščenih živali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena z zakonom predpisanemu financiranju oskrbe zapuščenih živali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na realizaciji preteklih let in oceni prihodnjih stroškov. 

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020,  

Strategija razvoja turizma v občini Vrhnika za obdobje 2015-2020 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v občini Vrhnika; 

- Spodbuditi razvoj kvalitetnih človeških virov; 

- Razviti fizično infrastrukturo in podjetniško podporno okolje; 
- Okrepiti vlogo občine Vrhnike kot podjetniškega centra v regiji; 
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- Kulturo življenja na Vrhniki razviti do družbe znanja; 

- Ustvarjati nova delovna mesta za zaposlitev visoko izobraženega kadra; 

- Razviti pogoje za uvajanje novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo), širitev podjetništva na 
mlade in ženske; 

- Povečati turistični obisk; 
- Povečati prihodke iz turizma; 

- Izboljšati trženje, promocijo in povezanost turistične ponudbe ter oblikovanje celovite turistične ponudbe; 

- Izboljšati turistično infrastrukturo in kakovost ponudbe; 

- Urejati mesto Vrhnika in podeželje tako, da bo privlačno za razvoj turizma; 

- Razvijati izletniški turizem, ki temelji na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in naravnih entitet, z 
upoštevanjem ranljivosti okolja; 
- Razvijati nove in dopolnilne možnosti za turistično ponudbo; 

- Povečati vedenje nosilcev turistične  ponudbe  in  drugih  občanov o  pomenu  in razvojnih možnostih 
turistične dejavnosti; 

- Okrepiti vlogo javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pri razvoju 
turistične dejavnosti. 

- Vzpostaviti blagovno znamko in priljubljeno turistično destinacijo »Vrhnika«. 
- Razviti ugodno okolje za razvoj podjetniških idej na področju turizma.  

- Okrepiti sodelovanje in povezovanje na ravni občine, regije in države. 

- Povečati obseg turistične dejavnosti: 

- 4.1.  Povečati število prenočitev (2 % letna stopnja rasti), 

- 4.2. Povečati število turistov(30 % letna stopnja rasti), 
- 4.3. Povečati prihodke in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti (6-8 % letna 
stopnja rasti). 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 

 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v občini Vrhnika, spodbuditi razvoj 
kvalitetnih človeških virov; razviti fizično infrastrukturo in podjetniško podporno okolje, okrepiti vlogo 
občine Vrhnike kot podjetniškega centra v regiji; kulturo življenja na Vrhniki razviti do družbe znanja;, 
ustvarjati nova delovna mesta za zaposlitev visoko izobraženega kadra ter razviti pogoje za uvajanje 
novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo), širitev podjetništva na mlade in ženske. 

 

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

Glavni letni  izvedbeni cilj je spodbuditi razvoj obrti in podjetništva v občini. Kazalec doseganja 
zastavljenega cilja je število malih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki se jih bo sofinanciralo v okviru 
javnega razpisa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za podpore enotam malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz 
sredstev Območne obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji, ki jih zasleduje podprogram so predvsem: zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega 
proizvoda v občini Vrhnika, ustvarjati nova delovna mesta za zaposlitev visoko izobraženega kadra, 
razviti pogoje za uvajanje novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo), širitev podjetništva na mlade 
in ženske. Posreden kazalec doseganja zastavljenih ciljev je število malih podjetij in samostojnih 
podjetnikov, ki se jih bo sofinanciralo v okviru javnega razpisa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba razpisa za spodbujanje razvoja obrti in podjetništva v občini 
ter večje sodelovanje malih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Kazalec doseganja zastavljenega cilja je 
število malih podjetij in samostojnih podjetnikov, ki se jih bo sofinanciralo v okviru javnega razpisa. 

 

14018 Razpis - gospodarstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna in iz sredstev Območne 
obrtne zbornice Vrhnika za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Vrhnika in vsakoletnega 
javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za naslednje ukrepe: subvencioniranje obrestnih mer za 
spodbujanje investicij, spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah, pomoč pri usposabljanju zaposlenih 
in usposabljanju samostojnih podjetnikov, odpiranje novih zaposlitev. 

Na razpis se lahko prijavijo majhna podjetja in samostojni podjetniki, ki delujejo na območju občine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0287 Razpis gospodarstvo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projekt se izvršuje v okviru NRP. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Povečati turistični obisk; 

- Povečati prihodke iz turizma; 
- Izboljšati trženje, promocijo in povezanost turistične ponudbe ter oblikovanje celovite turistične ponudbe; 

- Izboljšati turistično infrastrukturo in kakovost ponudbe; 

- Urejati mesto Vrhnika in podeželje tako, da bo privlačno za razvoj turizma; 

- Razvijati izletniški turizem, ki temelji na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in naravnih entitet, z 
upoštevanjem ranljivosti okolja; 
- Razvijati nove in dopolnilne možnosti za turistično ponudbo; 

- Povečati vedenje nosilcev turistične  ponudbe  in  drugih  občanov o  pomenu  in razvojnih možnostih 
turistične dejavnosti; 

- Okrepiti vlogo javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pri razvoju 
turistične dejavnosti. 

- Vzpostaviti blagovno znamko in priljubljeno turistično destinacijo »Vrhnika«. 
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- Razviti ugodno okolje za razvoj podjetniških idej na področju turizma.  

- Okrepiti sodelovanje in povezovanje na ravni občine, regije in države. 

- Povečati obseg turistične dejavnosti: 

- 4.1.  Povečati število prenočitev (2 % letna stopnja rasti), 

- 4.2. Povečati število turistov(30 % letna stopnja rasti), 
- 4.3. Povečati prihodke in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti (6-8 % letna 
stopnja rasti). 

 

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

Glavni cilj je učinkovita promocija turizma Vrhnike in pozicioniranje Vrhnike kot prepoznavnega 
turističnega in izletniškega kraja v Sloveniji. 
Kazalci doseganja so statistični podatki o zasedenosti sob, obisku turističnih točk (Cankarjeva spominska 
hiša in Muzej Ljubljanice) ter podatki o izvedenih turističnih vodenjih, ki jih izvaja ZIC. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve, predstavitev kulturne in naravne dediščine ter 
druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je učinkovita promocija turizma Vrhnike in pozicioniranje Vrhnike kot prepoznavnega 
turističnega in izletniškega kraja v Sloveniji. 

Kazalci so število izvedenih promocijskih dogodkov, predstavitev in objav ter število izdanih zloženk, 
koledarjev in novih spominkov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so ponatis in tisk promocijskega materiala in plakatov, izdelava avdio/video 
posnetkov, organizacija študijskih tur za novinarje. 

Kazalci so število natisnjenega gradiva, izdelanih posnetkov ter izvedenih študijskih tur.  

 

14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Promocija - Za večjo prepoznavnost, predvsem pa boljši obisk posameznih turističnih in ostalih točk 
Vrhnike je potrebno oglaševanje kraja skozi različne kanale in načine. V ta namen bomo se bo oglaševalo 
preko klasičnih in elektronskih medijev, promocijskih oglasov, povabilo novinarje na vodene oglede in 
podobno. Narediti je treba novo spletno stran, ki bo sledila novim trendom in razvoju digitalnih medijev v 
zadnjih nekaj letih. Materialni stroški ob priložnostnih predstavitvah: festivalu Sladka Istra, Čokoladni 
sejem v Radovljici, Sejmu Alpe Adria Natur, Kulturnem bazarju, na sejmih in prireditvah, v Gonarsu, 
Kamniku ipd. Drobni in promocijski material ob priložnostih (na primer: redna mesečna vodenja, dan 
odprtih vrat Cankarjeve hiše,  itd.Potrebno je organizirati tudi študijske ture za slovenske in tuje novinarje, 
blogerje, tour operatorje, itd. Dobra je kombinacija plačanega oglasa in članka v časopisju/tv/radio. Ostala 
sredstva bodo porabljena za ponatis in tisk promocijskega materiala, plakate, avdio/video oglase, 
študijske ture in nagradne igre. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlogi višine sredstev temeljijo na podlagi ocene vrednosti ukrepov in preteklih izvedenih aktivnosti. 

14021 Razpis - turizem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za sofinanciranje promocije in turizma in se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa 
za krajevne skupnosti in turistična društva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče so potrebe, ki se jih oceni na podlagi vlog v tekočem letu in pobud. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je trajnostni razvoj izletniškega in stacionarnega turizma v celotni občini Vrhnika, kar se 
dosega preko manjših razvojnih projektov ter preko konstantnega dela v TIC Vrhnika in izvajanja 
prireditev. 

Kazalci doseganja so statistični podatki o zasedenosti sob, obisku turističnih točk (Cankarjeva spominska 
hiša in Muzej Ljubljanice) ter podatki o izvedenih turističnih vodenjih, ki jih izvaja ZIC. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je poleg rednega obratovanja Cankarjeve hiše, njena obnova in revitalizacija ter razvoj programov 
vodenja. Kazalci pri tem so število obiskovalcev hiše in število organiziranih vodenj. Cilj so tudi izvesti čim 
več razvojnih projektov ter iskanje oz. nagovarjanje potencialnih investitorjev za razvoj turizma na 
Ljubljanici in na ribnikih ob opekarni.  
Kazalci so realizirane tematske poti, obnovljena Cankarjeva spominska hiša itn. 

Na področju prireditev je cilj ustvarjati prireditve, ki so priljubljene med lokalnimi prebivalci in prispevajo k 
promociji med ostalo populacijo. Kazalec je število obiskovalcev. 

 

14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plačila po podjemnih pogodbah so namenjena za plačilo vodičev oz. dežurstvo v Cankarjevi 
spominski hiši in stroškov v povezavi z razvojem vodenja. Predlaga se zmanjšanje stroškov, saj se del 
vodenja pokriva samo. Ostane zgolj del za dežurstvo v Cankarjevi spominski hiši in za razvoj programov 
vodenja.  

 

Predvideni razvojni programi: 
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1. Delovanje TIC-a - Delovanje TIC-a - Stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, pisarniškega 
materiala, telefona, vzdrževanja računalniške opreme, popravil osnovnih sredstev, študentskega dela, 
prispevke za nadomestilo stavbnega zemljišča, stroške skladiščenja, prevoza in montaže stojnic. 

V Turistično informacijskem centru se opravlja dela z raznovrstnih področij, ki v začetni fazi delovanja 
TIC-a niso bile predvidene. Prostor (vključno s skladiščem) je treba preurediti, da bo dela možno izvajati. 
Dnevno se pripravlja plakate za distribucijo, skladišči material za prireditve, projekte in promocijo, 
pripravlja spominke za končno prodajo ipd. Poleg tega je tudi v ponudbi vedno večje število spominkov, ki 
so med obiskovalci priljubljeni in jih je treba ustrezno prezentirati. V ta namen bo treba preurediti celotno 
postavitev TIC-a, polic in druge opreme za potrebe promocije Vrhnike in njenih spominkov. 

 
2. Plovna Ljubljanica, pomol na Ljubljanici, mestna plaža - Vrhnika bi morala ponujati športne aktivnosti 
na in ob Ljubljanici v okviru dovoljenih predpisov. Izhajalo se bo iz obstoječih idejnih rešitev, ki so bile 
predlagane s strani ustreznih institucij. Lokacija bo usklajena s občinskim prostorskim načrtom. Sredstva 
bodo porabljena za prijave na razpise in pomoč pri zagonu dejavnosti in fizično ureditev terena. 

 

3. Izobraževanja, okrogle mize in seminarji - Stalno izobraževanje gostincev in ostalih turistični delavcev 
ter splošne javnosti. Izvajanje se bo prilagodilo trenutnim razmeram glede koronavirusa. 

 

4. Mreža kolesarskih poti po Vrhniki in okolici – idejni projekt s študijo izvedljivosti 

Gospod Milan Selan je pripravil idejni projekt »Zelena dolina šentflorjanska – Mreža kolesarskih poti na 
Vrhniškem z dopolnilno kolesarsko infrastrukturo«. Po tej predlogi bi Vrhnika postala prvovrstna 
kolesarska destinacija, saj bi bilo po njenem ozemlju speljanih 156 km kolesarskih poti. V letu 2020 se že 
izvaja prvi del projekta, to je ureditev poti do Podlipe in nekaj manjših posegov po Vrhniki, v nadaljevanju 
pa bodo poti bolj tematsko usmerjene. Poleg dokončanja poti proti Podlipi, se bodo urejale poti proti 
Pokojišču, Rimska pot pod Raskovcem ter Kartuzijanska pot. 

 

5. Kuclerjev kamnolom - Naravni spomenik – Kuclerjev kamnolom na Lesnem Brdu bo skladno s 
pripravljenim idejnim načrtom sedaj tudi fizično urejen. Prostor bo primeren za interpretacijo geološke 
dediščine in naravne dediščine v okolici na sploh. V ta namen bo obstoječi objekt preurejen v pokrit 
paviljon, pod katerim bodo lahko imele predavanje/razlago skupine obiskovalcev, služil pa bo tudi kot 
manjši prireditveni prostor. Paviljon bo urejen tako, da bodo vanj vdelani materiali in osnovna razlaga te 
znamenitosti, torej bo primeren tudi za individualni obisk. 

 
6. Ureditev Močilnika - Najbolj znano turistično točko Vrhnike želimo ponovno postaviti na zemljevid 
turizma. Urediti je potrebno objekte in okolico, pešpoti in nekaj točk interpretacije dediščine. Najbolj 
optimalno bi bilo dobiti novega najemnika, ki bi imel lokaciji primerno dejavnost in bi z občino ter Zic-em 
sodeloval v smislu primerne ponudbe in vzajemne promocije. V prvi fazi bo narejen načrt ureditve objekta 
in območja, v nadaljevanju pa se bo lotilo izvedbe. 

 
7. Ureditev kašče v Verdu – tretji del - V letu 2021 se bo dokončalo z obnovitvenimi deli kašče v Verdu. 
Saniralo se bo zunanje omete in uredilo okolico. S tem se bo prispevalo k splošni urejenosti kraja ter k 
zaščiti kulturne dediščine kraja. V naslednjih letih se bo lokacijo oživljalo z manjšimi dogodki, primernimi 
za to prizorišče. 

 
8. Izvir Lintvern - V letih 2021 in 2022 se bo v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave Slovenije 
nadaljevalo z deli na območju izvira Lintvern. Predvideva se ureditev novega pročelja izvira. 

 

9. Kakovost z Vrhniškega - Potrebno je konstantno usposabljati gostince in ostale turistične deležnike, da 
bodo sledili novim trendom. Uvedlo se bo ocenjevanje gostinskih in nastanitvenih obratov t.i. »Vrhnika 
quality«, ali kakovost z Vrhniškega, z namenom dviga kvalitete storitev. 
 

 

Zaradi omejenih sredstev se bo izvedel le del navedenih projektov, glede na možnosti, po potrebi pa tudi 
za druge aktualne projekte, potrebne za razvoj turizma. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče so predračuni in dosedanji stroški aktivnosti oz. ocene zavoda. 

14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev - V letu 2022 se bo nadaljevalo s soorganizacijo festivala 
otroške poezije Rimaraja. 

 

Argonavtski festival - Prireditev, ki je postala širše prepoznana po Sloveniji, je v letu 2020 zaradi ukrepov 
proti novemu koronavirusu, odpadla. Ker je kar nekaj dogodkov v sklopu tega festivala množične narave, 
bo festival izveden le v primeru, da bodo za to ugodne zdravstvene razmere ter tudi družbena klima med 
občani. V kolikor se bodo razmere normalizirale, bo tudi v letih 2021 in 2022 Argonavski festival ena 
največjih prireditev tako v regiji kot širše. Pripravili se bodo koncerti, predstave, kulturni, zabavni in športni 
dogodki kot v preteklosti. 

Prireditev se bo financirala iz občinskega proračuna, iz sponzorskih sredstev ter lastne dejavnosti, 
skušalo pa se bo pridobiti tudi sredstva na razpisih. 

 
Prireditve v decembru - December je čas praznovanj in prazničnega vzdušja. Na Zavodu Ivana Cankarja 
se trudijo, da bi kljub nizkemu finančnemu vložku, ki je na razpolago, pričarali praznično vzdušje 
Veselega decembra. Zvrstile so bodo predstave in ustvarjalne delavnice za otroke, obiski treh 
decembrskih mož, pohodom z baklami, ki bodo razveselili predvsem otroke. Za odrasle bo organizirano 
Silvestrovanje, Miklavžev in božično-novoletni sejem, kjer bo mogoče nakupiti darila za decembrski čas. 
Družine se bodo lahko z baklami odpravile na Sveto trojico, ker jih bo obiskal Miklavž. V okviru 
razpoložljivih sredstev in glede na dogovore z gostinci, bomo organizirali javno silvestrovanje. 

V letu 2019/2020 se je v Športnem parku vzpostavilo drsališče in odziv občanov nanj je bil nad vsemi 
pričakovanji pozitiven. Ob drsališču se je organiziralo spremljevalni program in drsališče je bilo celoten 
čas izredno dobro obiskano. Predlagamo, da se s projektom nadaljuje tudi v prihodnje in ga še izboljša, 
kjer je to možno in potrebno. 
 

Cankarjevi dnevi od zadnje četrtine aprila do sredine maja združujejo številne kulturne, turistične in 
športne dogodke. Vstopnin praviloma ni. Zadnja leta število dogodkov in tudi obiskovalcev strmo narašča. 
Razstave, koncerti, proslave, različna srečanja, tudi turistična, športna, izobraževalna napovedujejo 
društva že več mesecev.   

 
Občinsko praznovanje Dneva državnosti je prireditev, katere namen je spodbujanje domoljubne zavesti in 
povezovanja čim večjega števila društev in posameznikov, ki sodelujejo pri njeni izvedbi. 

 

Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti - Praznovanje dneva samostojnosti zadnjih nekaj let 
poteka skupaj s pohodom Po poteh Cankarjeve matere od Vrzdenca do Vrhnike. Pohodniki se podajo po 
omenjeni poti in se pridružijo ostalim obiskovalcem prireditve na prireditvenem prostoru. Dan 
samostojnosti - Organizator prireditve je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, 
istočasno Zavod prevzema koordinacijo med vsemi sodelujočimi, kar je ključnega pomena za celoto 
vsebine med seboj povezanih posameznih prireditev. 

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika bo tudi v letu 2022 izvedel tradicionalno 
občinsko prireditev, ki se dogaja v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti. Prireditev uspešno 
povezuje tako društva in organizacije kot tudi občine s čimer je upravičeno ime slovenskega državnega 
praznika in dosežen temeljni cilj povezovanja in enotnosti. 

 

Pustovanje - Glede na razpoložljiv finančni okvir in dobro izkušnjo iz preteklih let, bo pustovanje tudi v letu 
2022 potekalo v pokritih prostorih, tokrat predvidoma v dvorani pri OŠ A.M. Slomška. Postavljena bo 
sceno, izveden program predvsem za otroke ter izbor naj maske. V programu bi radi gostili tudi kakšno 
bolj znano glasbeno skupino, s čimer se bo približalo širšemu krogu obiskovalcev.  

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 163



 

 67 

 

Poletje na Vrhniki je namenjeno družinam in otrokom, ki lahko v počitniškem času pripeljejo otroke na 
zabavno prireditev, ki se odvija v parku, v centru Vrhnike. Zavod Ivana Cankarja Vrhnika je z namenom, 
da oživi Vrhnika tudi v poletnih mesecih, uvedel prireditev z animacijami, interaktivni predstavami itd., ki 
so v zadnjem času popularna oblika preživljanja prostega časa na prostem. Prireditev je postala 
prepoznavna med ljudmi in pritegne vedno več obiskovalcev. Poletje na Vrhniki se je v letu 2020 
prilagodilo razmeram za preprečitev širjenja Covid 19 in v sodelovanju z društvi in organizacijami izpeljalo 
razširjen program, ki je trajal celo poletje. Odziv med občani je bil izredno pozitiven, zato bi s to prakso 
nadaljevali v letih 2021 in 2022. Skušalo se bo pridobiti tudi sponzorje. 

 

Gregorjevo - Spuščanje Gregorčkov po potoku Bela, druženje in primerjanje Gregorčkov, ki predstavljajo 
določeno obrt ali rokodelca. 

Otroci s svojimi starši prinesejo Gregorčke na zbirno mesto, kjer jih komisija oceni. Ko se zmrači vsak 
odnese svoje plovilo k reki in ga s pomočjo gasilca spusti po toku potoka Bela. Star običaj pozdrava 
pomladi se nadaljuje z druženjem ob zvokih starih ljudskih pesmi. 

 

Festival Vrhnika - Gre za festival klasične glasbe, ki v sodelovanju z Glasbeno šolo Vrhnika ter drugimi 
partnerji poteka na Sveti Trojici. Kot je bilo zapisano v sami strategiji Zavod Ivana Cankarja Vrhnika 
izjemno dobro sodeluje z Glasbeno šolo Vrhnika, saj njihovi učenci nastopajo na številnih prireditvah pod 
okriljem zavoda. Mnogi izmed njih postajajo uspešni glasbeniki širom po državi ter tudi v mednarodnem 
prostoru. Sv. Trojica je idealen prostor za izvedbo tovrstnega festivala klasične glasbe, kjer se predstavijo 
tako mladi perspektivni izvajalci kot tudi uveljavljeni glasbeniki. Predvidena sredstva pokrijejo splošne 
stroške izvedbe. 

 

Oberfest - Ena izmed prireditev, ki je že dlje časa tlela kot ideja, je v letu 2012 dejansko zaživela. Zunanji 
izvajalci Oberfesta (podjetje Rula in Orel) so prevzeli celotno organizacijo in sprejeli ime prireditve, ki smo 
ga predlagali na Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika. Ker že pet let prireditev s skupnimi močmi zelo dobro 
uspeva, saj pridejo na Vrhniko ljudje od blizu in daleč, je prireditev izjemnega pomena iz vidika promocije 
Vrhnike. Zavod nudi administrativno in tehnično pomoč pri izvedbi Oberfesta.  

 

Festival kave – Dan za skodelico kave je dogodek, ki že nekaj let privablja na Vrhniko ljubitelje in 
ponudnike kave iz vse Slovenije. Dogodek kaže, kako se lahko skodelica kave poveže s hrano, pijačo, 
unikatnimi izdelki, glasbo in ustvarjanjem ter na ta način združimo kulturo in zabavo. Zato lahko tak 
festival obišče najširši krog obiskovalcev. Festival kave zadnja leta poteka v okviru Cankarjevih dni. 
Dogodek je postal močan samostojno, saj je pridobil na prepoznavnosti, z vsakim letom se povečuje 
ponudba ter število obiskovalcev, kar pa pomeni tudi vedno bolj zahtevno organizacijo. Sredstva so 
namenjena stojnicam, oblikovanju, oglaševanju, ozvočenju, šotorom, strokovnem programu ter vizualno 
privlačnem festivalu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlagane višine sredstev temeljijo na predvidenih stroških za posamezno prireditev in preteklih 
izvedenih aktivnostih oz. predlogih zavoda. 

14038 Projekt Claustra Plus 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta, uspešno prijavljenega na razpis Interreg, se je izvajala revitalizacija kulturne dediščine, 
predvsem v povezavi z rimskim zidom, in razvoj turizma. Nekatere aktivnosti in vzdrževanje je predvideno 
tudi v prihodnjih letih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0025 Projekt Claustra plus 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost temelji na finančnem načrtu projekta, prijavljenega na razpis. Iz proračuna se založijo sredstva 
za vse stroške, vendar bo večina stroškov kasneje povrnjenih iz sredstev razpisa Interreg. 
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14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev spominske hiše. Glavni cilji projekta so zaščititi Cankarjevo 
spominsko hišo pred vlago in nadaljnjim propadanjem, ureditev sanitarij z namenom vzdrževanja javne 
kulturne infrastrukture v dobrem stanju in povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške 
dejavnost, modernizirati Cankarjevo spominsko hišo in jo s pomočjo sodobne digitalne tehnologije 
spremeniti v sodobni muzej. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-17-0001 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je projekt obnove s predračuni. 

14041 Razvoj vrhniškega turizma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrhnika je že v preteklih letih vlagala veliko v razvoj turizma, a ima še vedno pred seboj nekaj izzivov. 
Potrebno je urediti nekaj točk na terenu, kot tudi izvajati promocijo, ki bo ljudi hkrati informirala, 
ozaveščala in poučevala o pomembnih ljudeh, dogodkih in lokacijah iz preteklosti in sedanjosti tega 
območja. Predvidena je prijava posebnega projekta na javni razpis za sofinanciranje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-17-0033 Razvoj vrhniškega turizma 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14043 Revitalizacija železniške postaje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt revitalizacije nekdanje železniške postaje Vrhnika podpira prizadevanja Občine Vrhnika po 
ureditvi in revitalizaciji mestnega jedra. Objekt bomo na osnovi idejne zasnove obnovili in opremili. V tretji 
fazi bomo poiskali programske rešitve za individualne in organizirane skupine obiskovalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0040 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

14044 Arheološke točke na Vrhniki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izvedba projekta Arheološke točke na Vrhniki, izbranega na predhodnem izboru projektov v 
okviru razpisa LAS Barje z zaledjem. Na točkah z arheološko zapuščino po Vrhniki bo Zavod Ivana 
Cankarja Vrhnika, ki je pripravil projekt, predvidoma postavil informativne table, mizo s klopmi, izdelalo se 
bo brošure v več jezikih, predviden je tudi nakup električnih koles, vodenje po točkah itn.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 165



 

 69 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006 - 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine so: 

- Povečati osveščenost  občanov o pomenu varstva okolja; 

- Izvajati preventivno varstvo okolja preko sistema prostorskega načrtovanja; 
- Trajnostno gospodariti z naravnimi viri; 

- Zmanjšati degradacije okolja; 

- Vzpostaviti sistem občinskega okoljskega monitoringa. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
 

 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvedene naloge, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vrhnika 
in izboljšano naravno okolje. Kazalci so število in obseg izvedenih aktivnosti na posameznih področjih. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vredno 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih 
parkov, obnovo naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohranjanje, izboljšanje in razvoj naravnega okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. Kazalci so število in obseg izvedenih 
aktivnosti na posameznih postavkah. 
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15005 Mali plac, Jurčevo šotišče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so za najemnine in zakupnine po sklenjenih najemnih pogodbah za zemljišča v 
naravnem rezervatu Mali plac. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog temelji na podlagi sklenjenih pogodb 

15104 Vzdrževanje jarkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke se bodo namenila izboljšanju stanja na področju čiščenja barjanskih 
odvodnikov. Vzdrževanje in čiščenje teh jarkov bo bistveno pripomoglo k zmanjšanju posledic morebitnih 
poplav na tem območju in z namenom ohranjanja njihovega stanja in s tem omogočanja obdelave 
kmetijskih zemljišč. Sredstva se bodo z javnim razpisom dodelila posameznim krajevnim skupnostim. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog temelji na oceni potrebnih sredstev za dela v zvezi z vzdrževanjem jarkov. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje vsebuje obnovo otroških igrišč, upravljanje in obnovo občinskih stanovanj. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006 - 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v Občini Vrhnika ter gospodarno in kvalitetno 
izvajanje nalog. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1603 Komunalna dejavnost 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje objektov za rekreacijo v naseljih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotovitev urejenih otroških igrišč. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039003 Objekti za rekreacijo 
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16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za kvaliteto življenja v  mestih so ključnega pomena naravne sestavine in kvalitetno grajeno javno dobro, 
kot so prometne površine, trgi, igrišča, parki, zelenice in podobno, zato se jih v čim večji meri vključuje v 
urbane strukture. Kazalec je število urejenih igrišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti urejena igrišča, kazalec je število posegov. 

16074 Otroška igrišča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nadaljevanja urejanja otroških igrišč v občini Vrhnika bo Občina Vrhnika kot v preteklih letih del 
sredstev preko javnega razpisa namenila za sofinanciranje ureditve in nakupa opreme za otroška igrišča 
po krajevnih skupnostih na območju občine Vrhnika. Sredstva so namenjena tudi za usposabljanje 
odgovornih oseb za preglede in vzdrževanje otroških igral in igrišč. V primeru, da sredstva ne bodo v 
celoti porabljena za zgoraj omenjeno, se bo po potrebi namenilo sredstva tudi za stroške vzdrževanja 
igrišč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0402 Otroška igrišča 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev, namenjenih za obnovo oz. izgradnjo otroških igrišč, ostaja podobna kot v preteklem letu, 
glede na v preteklem letu izkazane potrebe upravljavcev igrišč. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za podpore za stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in 
druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je povečati vrednost občinskega stanovanjskega fonda. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je izvedba planirane obnove stanovanjskega fonda. 

Kazalnik: število obnovljenih stanovanj. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

 

 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in 
službenih najemnih stanovanj, gradnjo nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj, nakup, 
gradnjo in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, 
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dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohranitev ter povečanje vrednosti stanovanjskega fonda. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba planirane obnove stanovanjskega fonda. Kazalnik: število 
obnovljenih stanovanj. 

16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za plačilo davka na promet z nepremičninami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina postavke temelji na oceni potrebnih sredstev.  

16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna 
dokumentacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam obstoječega stanovanjskega fonda ter 
obnovam stanovanj, katerih lastnik je Občina Vrhnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0019 Zamenjava stavbnega pohištva  
OB140-07-0289 Obnove - stanovanja 

 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

420500 - Sredstva so namenjena za večja vzdrževalna dela na obstoječem stanovanjskem fondu in se 
izvajajo glede na prioriteto nujnosti vzdrževalnih del, 420501 - Sredstva so namenjena večjim celovitim 
obnovam stanovanj in so, glede na že izvedene obnove stanovanjskega fonda, v primerjavi z lanskim 
letom zmanjšana. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stroške za socialno ogrožene 
osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ohranitev vrednosti stanovanjskega fonda v lasti Občine Vrhnika ter pokritje obveznosti, 
ki jih lokalnim skupnostim nalaga država. Kazalnik je število izvedenih del. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je izvedba planiranih investicij. Kazalnik: število izvedenih del. 
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16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju stanovanj, za katere je po Stanovanjskem 
zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah dolžan skrbeti lastnik stanovanj. Upoštevani pa so tudi stroški 
upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Vrhnika ter upravljanje skupnih delov in naprav v 
večstanovanjskih stavbah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

40209901 - Sredstva so planirana na podlagi  realizacije in temeljijo na določbah Stanovanjskega 
zakona. 402501 - Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na obstoječem stanovanjskem 
fondu in ostajajo na lanskoletni ravni. 402599 - Sredstva so predvidena za pokrivanje obratovalnih 
stroškov najemnikov stanovanj upravitelju, kot to določa peta točka 24. člena SZ. Postavka , glede na 
izvršbe ter postopek zoper najemnika na sodišču,ostaja na lanski višini. 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in druge programe na področju 
zdravstva 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za zdravje občanov. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in izvajanje storitev mrliško ogledne službe 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za zdravje občanov. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
Kazalnik je število zavarovanj in mrliških pregledov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za nujno zobozdravstveno pomoč, dežurne službe na področju 
zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za zdravstveno oskrbo vseh občanov z urejenim zavarovanjem. 
Kazalnik je število zavarovanj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti zavarovanje za občane. Kazalnik je število zavarovanj. 

17004 Prispevek v  ZZZS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za prispevek v ZZZS, ki ga občine plačujejo na podlagi 21. točke 15. 
člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju osebam s stalnim prebivališčem v 
občini Vrhnika, ki so brez dohodkov in ki se ne morejo zavarovati iz kakršnegakoli drugega naslova. O 
pravici odloči Center za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na številu zavarovanih oseb, ki jim občina trenutno krije zavarovanje in oceni gibanja tega 
števila. 

17079002 Mrliško ogledna služba 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja 
mrliško ogledne službe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za izvedbo zakonsko določene obveznosti. Kazalnik je število 
ogledov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pokritje zakonskih obveznosti (mrliški ogledi, sanitarne 
obdukcije itd.). Kazalnik: izvedba vseh obveznosti.  

17003 Mrliško ogledna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo občina po določilih Pravilnika o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe mora zagotavljati, in sicer sredstva za mrliško 
ogledno službo za občane s stalnim prebivališčem v Občini Vrhnika, ne glede na kraj njihove smrti (računi 
mrliških ogledov, obdukcij). 

Postavka je namenjena tudi stroškom tistih pogrebov, ki jih na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti plača občina in je planirana v lanskoletni višini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče za oceno planiranja postavke je višina realizacije. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine) 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006-2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Kulturne dobrine morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem zainteresiranim občanom. Posameznikom 
in društvom morajo biti zagotovljeni pogoji za ustvarjalnost  v kulturi in umetnosti. Cilj je povečati 
dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti. 

S kvalitetnimi in medijsko dobro podprtimi prireditvami (koncerti, gledališke predstave, ipd) se pritegne 
širšo publiko tudi iz drugih krajev. Cilj je kulturna prepoznavnost mesta in občine Vrhnika. 
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kulturna prepoznavnost mesta in občine Vrhnika. 

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

Cilj je povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti. Kazalci: 
število podprtih programov, ki temeljijo na razvijanju kulturno zgodovinskih vrednot, število obiskovalcev 
Barja, število obiskovalcev Cankarjeve spominske hiše in poti, število obiskovalcev Cankarjeve knjižnice, 
število obiskovalcev prireditev Cankarjevega doma Vrhnika. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje 
spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, 
dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov 
in grobišč, postavitev spominskih obeležij 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalnik je 
število izvedenih posegov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. Kazalnik je število izvedenih posegov. 

18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju spomenikov: Drča, spomenik Ivana Cankarja, spomenik 
na Pokojišču, plošča na Zaplani, grob v Ligojni, grob Cankarjeve matere na pokopališču na Vrhniki, grob 
na Krošljevem Griču. Zavod Ivana Cankarja Vrhnika zagotavlja zamenjavo peska na grobovih, posaditev 
cvetja in namestitev ikeban in sveč. 

Dodatno so sredstva namenjena stroškom z drugimi spomeniki. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na realizaciji v preteklem letu in oceni minimalnih potrebnih sredstev, ocen ZVKDS in 
predračunov. 

18071 Obnova stavbne kulturne dediščine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v tem letu je predviden javni razpis za sofinanciranje obnove stavbne kulturne dediščine, s katerim 
se lastnike spodbuja k obnovi stavbne kulturne dediščine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0022 Obnova stavbne kulturne dediščine 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina temelji na oceni potreb in zmožnosti za sofinanciranje obnov. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj je povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti. 

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

Cilj je povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti. Kazalci: 
število kulturnih dogodkov, akterjev, dejavnosti, obiskovalcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v 
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih 
dejavnosti. Kazalnik je število izposojenega gradiva, obiska. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je dostopnost do knjižničnega gradiva in prireditev, kazalci pa število 
obiskovalcev knjižnice, število izposojenega gradiva, število obiskovalcev knjižničnih prireditev.  

18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika se kot javni zavod financira iz občinskega proračuna. Na postavki so 
planirana sredstva za plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Sredstva so namenjena 
tudi vzdrževanju in obnovi - tekočemu vzdrževanju in popravilom zaradi dotrajanosti materialov. V skladu 
z zakonodajo se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nabavo knjig, licence za nabavo 
elektronskih knjig, periodike in neknjižnega gradiva. Materialni stroški pa vključujejo programske (stroški 
čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške 
opreme, banke in agencije itd.) ter neprogramske materialne stroške (komunalne storitve, ogrevanje, 
zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za izračun predlogov temeljijo na predlogu knjižnice, zakonskih obveznostih ter stroških v 
preteklem letu. Na povišanje sredstev vpliva predvsem na državni ravni dogovorjeno povišanje plač in 
nadomeščanje javnih delavcev z redno zaposlenimi. 

18039002 Umetniški programi 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za 
kulturo, kulturni centri), za kulturne programe kulturnih izvajalcev  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalniki so 
obseg programa, dogodkov, obiskovalcev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. Kazalniki so obseg programa, 
dogodkov, obiskovalcev. 

18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače, regres, jubilejne nagrade, prevoz, prehrano...  
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Vzdrževanje in obnova - Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov v upravljanju zavoda.  

 

Materialni stroški - Sredstva so namenjena za delovanje zavoda in Cankarjevega doma Vrhnika. Iz 
postavke se krijejo obratovalni in programski stroški (elektrika, voda, ogrevanje, komunalne storitve, 
zavarovanje, varovanje objekta, prispevek za stavbna zemljišča, stroški stacionarnega telefona in 
mobitela, pisarniški material, bančne storitve, storitve izvajanja plačilnega prometa, nabava čistil, manjša 
popravila, redni servisi in zamenjave). Strošek je višji zaradi vzdrževanje klimatov ter servisiranja druge 
opreme v prenovljenem CDV praktično identičen nižjemu strošku ogrevanja. Poleg tega bi bilo zaradi zelo 
različnih terminov uporabe Cankarjevega doma nujno zagotoviti digitalno centralno krmiljenje ogrevanja 
in prezračevanja. 

 
Izobraževanje zaposlenih - Sredstva so namenjena izobraževanju in usposabljanju delavcev zavoda. 

 

Nakup strojne računalniške opreme - Sredstva so namenjena za nakup potrebne računalniške in 
programske opreme. 

 

Nakup druge opreme in napeljav - Sredstva so namenjena nakupu najnujnejše delovne opreme in 
naprav. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0035 ZIC - nakup računalniške opreme  

OB140-07-0036 ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave) 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev je planirana na osnovi predloga zavoda, dejanske porabe v predhodnem letu ter 
predvidene porabe. 

18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povsod je luč - V Cankarjevem letu se je prvič organiziralo odmeven kulturni maraton, ki je v dveh dneh in 
nočeh združil več kot 25 različnih kulturnih dogodkov na različnih lokacijah naše občine. Izjemno je bilo 
tudi število udeleženih, kakor tudi obiskovalcev, saj so pri tem sodelovale številne institucije (ZIC, CKV, 
vrtci in osnovni šoli, kulturna društva, turistično društvo.   

 

Razstave - V galeriji, avli in morda še v kakšnem prostoru prenovljenega Cankarjevega doma na Vrhniki 
bo Zavod v letu 2022 predstavil od 15 do 20 razstav. Stroške razstav sestavljajo honorarji piscev tekstov 
in glasbenikov, umetnostnih kritikov, oblikovanje in tiskanje zgibank, oblikovanje in print panojev, izdelava 
fotografij, cvetje in pogostitev na odprtju posameznih razstav.  

 

Prireditvena dejavnost - Leta 2022 se bo v okviru abonmajskih prireditev zvrstilo predvidoma 6 gledaliških 
predstav za odrasle in 5 za otroke. Z večini obiskovalcev primerno vstopnino želimo privabiti poleg 
abonentov tudi zunanje obiskovalce. Sredstva, ki se jih dobi z abonenti in s prodanimi vstopnicami ter s 
prispevkom iz proračuna, so premajhna za kritje vseh stroškov abonmajev.  

 

Kino Vrhnika - Kino deluje še naprej uspešno, saj to omogoča tudi nova digitalizacija. Število filmskih 
projekcij in število obiskovalcev vztrajno narašča.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi ocene predvidenih stroškov za izvedbo posameznih kulturnih dejavnosti. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa 
zveze kulturnih društev, programe kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o društvih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalniki so 
število podprtih akterjev, njihovih članov, dogodkov, obiskovalcev, uspehov akterjev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.  Kazalniki so število podprtih akterjev, 
njihovih članov, dogodkov, obiskovalcev, uspehov akterjev.. 

18012 Ljubiteljska kultura 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin se sredstva dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega 
razpisa.  

Sredstva so namenjena tudi kulturnim društvom, ki jim je z odločbo Ministrstva za kulturo podeljen status 
društva v javnem interesu na področju kulture - Pihalnemu orkestru Vrhnika, Društvu Orkester Simfonika 
Vrhnika in Društvu Big Band, za izvajanje s pogodbo opredeljene dejavnosti in projektov. Sredstva so 
zagotovljena tudi za Območno izpostavo Vrhnika Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za izvedbo 
ali sodelovanje pri programih, opredeljenih s pogodbo. Sredstva se bodo izplačevala na podlagi 
predloženih dokazil o realizaciji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planirana višina sredstev ostaja večinoma podobna kot v prejšnjih letih, v skladu z izkazanimi potrebami 
in zmožnostmi proračuna. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za lokalni časopis 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalnik je 
število izdanih številk in njihov obseg. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalnik je število izdanih številk in 
njihov obseg. 

18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje 11 številk Našega časopisa vključno s prilogo ob koncu šolskega leta. V ceni časopisa 
je vštet tudi delež plače sodelavca ter vsi ostali stroški, ki nastajajo pri izdajanju Našega časopisa, 
vključno s stroški raznosa.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni stroškov za izdajo Našega časopisa. 

18039005 Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov ter programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalnik je 
obseg izvedenega programa in število obiskovalcev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalnik je obseg izvedenega programa 
in število obiskovalcev. 

18066 DRL Ljubljanica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče poslovanje Doživljajskega razstavišča Ljubljanice oz. stalne razstave 
Moja Ljubljanica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podlaga za znesek je sklenjeni sporazum in ocena prihodnjih stroškov. 

1804 Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, 
narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
Kazalnik je število izvedenih tekočih transferov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

 

 
 

 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen pomoči verskim skupnostim 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalnik je 
število izvedenih tekočih transferov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalnik je število izvedenih tekočih 
transferov. 

18017 Duhovniki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za prispevke, namenjene socialni varnosti duhovnikov. Del sredstev za socialno 
varnost verskih uslužbencev krije občina, del pa na podlagi Zakona o verski svobodi pokriva država. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi predvidene ocene stroškov. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Aktiviranje vloge javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« na 
področju trženja in razvoja dejavnosti; 

− Izdelava strategije razvoj športa v občini, 

− Posodobitev in nova programska opredelitev obstoječe športne infrastrukture (smučišče Ulovka, Športni 
park z bazenom..), 

− Načrt urejanja pravnega stanja obstoječe športno rekreacijske infrastrukture v občini; 

− Načrt sistematičnega urejanja problematike upravljanja in vzdrževanja ter vlaganj v obnovo obstoječe 
športne infrastrukture v občini; 

− Spodbujanje delovanja društev in izvajanja programov, 

− Dopolnitev športnih objektov za preživljanje prostega časa in rekreacijo v vaseh; 

− Promocija športa. 

 

 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu je celovita obravnava razvoja športa.ciljev. Kazalci so število 
športnih prireditev in udeležencev. Šport predstavlja pomemben sociološki, ekonomski in prostorski 
dejavnik v današnji družbi in je del vsakodnevnega  življenja. Prav tako je pomembna sestavina 
institucionalne  vzgoje in  izobraževanja. Predstavlja promocijo zdravega življenja, razvoj športne  
industrije, trgovine in turizma. Cilj je celovita obravnava razvoja športa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 
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18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, gradnjo in vzdrževanje 
športnih objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje športnih prireditev, 
strokovnega izobraževanja, športa v vrtcih in šolah, društvih. Kazalniki so število akterjev, njihovih 
udeležencev, število programov in dogodkov, obiskovalcev ter uspehi akterjev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. Kazalniki so število akterjev, njihovih 
udeležencev, število programov in dogodkov, obiskovalcev ter uspehi akterjev. 

18019 Razpis - šport 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa in program 
športa, izobraževanja, usposabljanja ter se izvajalcem dodeljujejo na osnovi vsakoletnega razpisa, kot ga 
določa odlok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog temelji na realizaciji preteklih let, potrebah in možnostih zagotavljanja sredstev.  

18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačilo uporabe Telovadnice Partizan in Telovadnice OŠ Ivana Cankarja 
Vrhnika za izvajanje rednega programa športne vzgoje in interesne športne dejavnosti učencev Osnovne 
šole Ivana Cankarja Vrhnika. Cena najema za OŠ Ivana Cankarja ne vključuje stroškov čiščenja dvoran, 
ki jih pokrivajo šole iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog temelji na oceni realizacije in predvidenih stroških. 

18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pozdrav poletju - Sezona poletnega športnega udejstvovanja se tradicionalno odpre s futsal turnirjem, ki 
že vrsto let privablja ogromno število ljubiteljev te športne panoge. Tekmovanje, ki privablja moštva iz 
cele Slovenije ter tujine, je s svojo organiziranostjo, ponudbo in obiskanostjo postal največji nogometni 
turnir v malem nogometu v Sloveniji. Stroški obsegajo ozvočenje, prijavo prireditve SAZAS–u, varovanje 
opreme in prireditvenega prostora podnevi in ponoči, tribune za gledalce, varovalne ograje okoli 
nogometnega igrišča, mize, šotore, stroške sojenja, prehrano za tekmovalce, pobiralce žog, NMP, 
hostese ter praktične nagrade in glasbenike.  
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Športnik Vrhnike - Prireditev Športnik Vrhnike je tradicionalna. Na prireditvi se nagradi uspešne športnike 
in ostale uspešne delavce v športu. Stroški prireditve zajemajo pripravo prireditve, stroške voditelja, 
hostes, nastopajočih, praktičnih nagrad, priznanj in diplom ter  pogostitev nagrajencev in gostov.  

 

Športne počitnice za otroke (Poletni vklop) - Zavod Ivana Cankarja Vrhnika s projektom Poletni vklop – 
športne počitnice omogoča kakovostno preživljanje počitnic otrokom, ki prihajajo iz občine Vrhnika ter tudi 
vsem ostalim, ki želijo aktivno poletje. Program je zaradi vedno večjega števila otrok treba nadgraditi, 
zato se bo zopet povabilo k sodelovanju lokalna športna društva, ki otrokom predstavijo najrazličnejše 
športe kot so tenis, rolanje, košarka, futsal, cheerleading, karate, lokostrelstvo itd. Na novo bi k 
sodelovanju povabili tudi društva drugih športnih panog. Program bo obogaten tudi s kulturno-
izobraževalnimi dejavnostmi – torkovi izleti 'Spoznaj Vrhniko', branje v knjižnici pod krošnjami, obisk 
arheoloških delavnic na Razstavi Moja Ljubljanica itd. Organizirani bodo tudi planinski izleti ter seveda 
četrtkova kopanja na ljubljanskih bazenih ter na morju. Sodelovalo se bo s CSD Vrhnika, Cankarjevo 
knjižnico Vrhnika, VGC Skupna točka Vrhnika ter lokalnimi društvi. 

Stroški zajemajo honorar vaditeljem - vodenje športnih aktivnosti, nabavo ali izposojo športnih pomagal, 
prevoz otrok na bazen in vstopnino ter druge materialne stroške. 

 
Zimski športni program (Zimski vklop) - V času zimskih počitnic bo organiziran Zimski vklop. Otroci bodo 
lahko izbirali med športnimi aktivnostmi, v primeru ugodnega vremena pa bodo na izbiro tudi drsanje ter 
sankanje. V sodelovanju z dvema lokalnima društvoma bodo organizirani tudi smučarski izleti, ki pa so 
zaradi povišanja cen avtobusov ter kadra finančno bolj obremenjeni kot prejšnja leta. Stroški izletov 
zajemajo vaditelje, prevoz in karte. 
 

Jesenski športni program (Jesenski vklop) - Med jesenskimi počitnicami bodo organizirane športne 
počitnice. Program bo ponujal športne ter ustvarjalne delavnice ter izlet na bazen. Stroški zajemajo 
honorar vaditeljem - vodenje športnih aktivnosti, nabavo ali izposojo športnih pomagal, prevozi in 
vstopnino ter druge materialne stroške. 

 
Kolesarski maraton - Zavod Ivana Cankarja bo v soorganizaciji z lokalnim športnih društvom v poletnih 
mesecih ponovno organiziral kolesarsko dirko v sklopu Argonavtskih dni. Predvideni stroški so za stroške 
majic, kemičnih WC, ozvočenja, varovanja, stroške SAZAS-a, oglaševanja, šotorov, multimedijskega 
spremstva maratona, nujne medicinske pomoči, policijskega spremstva ter ostale stroške povezane s 
prireditvijo.  

 
Nočni tek - V sklopu Poletja na Vrhniki se organizira Nočni tek na Vrhniki. Prireditev je uspešna in poživi 
poletni vikend na Vrhniki. Predvideni stroški prireditve so za kritje stroškov majic, kemičnih WC, 
ozvočenja, varovanja, stroške SAZAS-a, oglaševanja, šotorov, multimedijskega spremstva teka, NMP.  

 

Žogarija je mednarodni projekt, ki že 15 let uteleša eno naših najpomembnejših prepričanj – da nogomet 
in šport na splošno lahko izboljšata kakovost življenja mladih, jim vcepi vrednote kot so solidarnost, 
poštenost, odgovornost in »fair play«. Projekt je medijsko zelo dobro podrpt, reportaža prireditve pa se v 
obliki istoimenske oddaje predvaja tudi na nacionalni televiziji in je med otroki zelo priljubljena.  

 

Turnir državnega prvenstva v košarki  3x3  - Košarka 3x3 je po novem olimpijski šport. Prepoznavnost in 
priljubljenost tega športa iz leta v leto raste, prav tako se hitro povečuje število ekip in kvaliteta le teh.  
Predvideva se organizacijo enega od kvalifikacijskih turnirjev. 

 

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov - V Športni dvorani Ivana Cankarja Vrhnika bo nujno 
potrebno zamenjati glavni semafor, ki je dotrajan. Zaradi starosti ga ni smiselno popravljati. V športni 
dvorani AMS je potrebno izvesti elektrifikacijo tribun. S tem se življenjska doba samih tribun podaljša saj 
je odpiranje in zapiranje tribun bolj natančno in ne prihaja do poškodovanj med sosednjimi elementi. 
Zaradi zahtev košarkarske in rokometne zveze mora imeti domača ekipa rezervni prenosni semafor v 
primeru izpada glavnega semaforja. 

V letu 2017 se je na željo športnih pedagogov izvedlo tudi meritve akustike. Izkazalo se je, da je odmevni 
čas predolg in da prihaja do efekta »flutter echa«. Gre za efekt, ko pri določenih frekvencah prihaja do 
izrednega povečanja zvoka. To je predvsem moteče pri delu z žogami. Ugotovljene pa so bile tudi hude 
napake pri gradnji in namestitvah zvočnih absorpcijskih pen v času gradnje. Predlaga se akustične 
izboljšave, in sicer: namestitev absorpcijskih blazin na koncih dvoran, namestitev lesenih akustičnih sten 
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na galerijah, oblogo na nekaterih prezračevalnikih, absorpcijskih zvočnih zaves na galerijah. Zaradi 
nefunkcionalnih garderob v športni dvorani AMS se načrtuje obnovo treh garderob. S tem bi se povečala 
uporabnost, kapaciteta in tudi varnost, saj se skrajša evakuacijska pot iz dvorane. V sedanji pisarni 
vzdrževalca bi uredili dodatno garderobo.  

V telovadnici Partizan bi bilo potrebno zamenjali stare reflektorje. V fitnesu bi zamenjali nekatere 
trenažerje, saj so obstoječe stare preko 20 let in serviserji ne zagotavljajo več rezervnih delov. 

 

Investicijski transferi javnim zavodom - V infrastrukturo športnega parka, natančneje v bazenski, atletski 
in nogometni del, se razen nujnih vzdrževalnih del, ni vlagalo že nekaj desetletij. Z idejno rešitvijo, ki je 
bila narejena na začetku leta 2018, bi za relativno malo denarja lahko zgradili nove garderobe z 
gostinskim lokalom ter delavnice za potrebe ZIC-a. S tem bi se sprostil prostor za nova teniška igrišča, 
igrišče za odbojko, rokomet in nogomet na mivki, zunanji fitnes, športna otroška igrala in prostor za 
kulturne prireditve v poletnem času. Športni park Vrhnika bi tako dejansko postal mestni park namenjen 
vsem generacijam in obema spoloma.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0038 Telovadnica Partizan - oprema  
OB140-08-0013 - ZIC - Športni park Vrhnika 

 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče so predračuni, višina postavk v preteklem letu in potrebe v tem letu 

18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačilo uporabe večnamenske športne dvorane Osnovne šole Antona Martina 
Slomška za izvajanje rednega programa športne vzgoje in interesne športne dejavnosti učencev Osnovne 
šole Antona Martina Slomška. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je realizacija v preteklem letu in ocena potreb. 

18075 Infrastruktura-športni objekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji in vzdrževanju športne infrastrukture. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje dejavnosti akterjev mladinskega dela 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Inovativna in  kreativna mladina predstavlja motor  podjetništva in gospodarskega razvoja, zato je 
potrebno najti mehanizme, da svoje aktivnosti počnejo v občini, ki jim je pri osebnem razvoju pomagala. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. Kazalci za dosego ciljev so število 
društev, ki se jih sofinancira in število izvedenih programov, namenjenih mladim. 

18052 Razpis mladi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programov mladinskih skupin, klubov, društev in drugih 
organizacij, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke. Sredstva se bodo dodeljevala 
na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih organizacij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Znesek ostaja, glede na potrebe in možnosti, na podobni ravni kot prejšnja leta. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega 
glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006 - 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- Izboljšati pogoje za kakovostni razvoj predšolskih in šolskih otrok; 

- Izboljšati kakovost življenja mladine; 

- Zvišati izobrazbeno raven občanov in povečati njihovo zaposljivost; 
- Povečati ozaveščenost občanov o zdravem življenju in zdravem okolju; 

- Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev. 

- Povečati dostopnost kulturnih  dobrin  in  izboljšati pogoje za delovanje kulturnih dejavnosti; 

- Izboljšati kulturno prepoznavnost mesta in občine Vrhnika; 

- Vključiti športno infrastrukturo v razvoj turizma in promocijo občine; 

- Okrepiti vlogo javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« pri razvoju 
kulturne in športne dejavnosti; 

 

Opredelitev pričakovanih rezultatov: 

- Dobro socializirani in razgledani predšolski in šolski otroci; 

- Dobra kakovost vrtcev in osnovnih šol; 

- Povišana raven izobrazbe prebivalcev; 
- Dobra kakovost življenja mladih; 

- Povečan delež zaposlenih občanov; 

- Zdravo in ozaveščeno prebivalstvo; 

- Kakovostne in dostopne zdravstvene in socialne storitve; 

- Lahko dostopne kulturne dobrine in dobri pogoji za delovanje in razvoj kulturnih dejavnosti v občini; 
- Kakovostna športna infrastruktura in raven razvoja športa. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1906 Pomoči šolajočim 
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1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
Kazalnik je število vključenih otrok. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

 

19029001 Vrtci 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 
staršev, dodatne programe v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup, gradnjo in vzdrževanje 
vrtcev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji zagotavljanja predšolskega varstva je zagotovitev predšolske vzgoje v občini, zagotovitev 
varstva za vse otroke, širjenje obzorij predšolskih otrok in njihova socializacija ter dvig kakovosti razvoja 
vrtcev. Kazalnik je število vključenih otrok, število izvedenih programov. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj predšolskega varstva je zagotovljeno varstvo za čim več otrok iz občine. Kazalnik je 
število vključenih otrok, število izvedenih programov. 

 

19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za plačilo najemnine v enoti Bevke, kjer ima vrtec v najemu prostore v Krajevni 
skupnosti Bevke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi sklenjene pogodbe o najemu 

19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, 
zimovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju razlike v doplačilu vrtca, glede na višino programa, ki jo krijejo starši. Konto 
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je namenjen za tri dni zimovanja petletnikov ter pet dni 
letovanja, sofinanciranje se izvaja v skladu s sklepom Občinskega sveta. Namenja se tudi sredstva za 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Dodatni stroški za otroka s posebnimi 
potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so 
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lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo 
dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Sredstva se zagotavljajo 
otrokom s stalnim prebivališčem v občini Vrhnika, ne glede na to, v kateri vrtec so vključeni.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog temelji na predlogu, ki ga je posredoval Vrtec Vrhnika glede na izračun, ki upošteva ceno 
programov, oceno števila otrok itn., v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na povišanje sredstev vpliva tudi na državni ravni dogovorjeno povišanje 
plač. 

19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju, popravilom ter obnovi prostorov in opremi, kot tudi 
zamenjavi osnovnih sredstev. 

Sredstva na kontu - Kritje razlike - so namenjena kritju obveznosti, ki jih mora občina po 8. in 10. členu 
pravilnika pokrivati ločeno, saj ne sodijo med elemente cene (odpravnine presežnim delavcem, sredstva 
za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, popravila, nadomestila delovnim invalidom za 
čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi 
izvršilnega naslova). Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ 
za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu 
zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med 
dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom - temu je namenjena večina 
sredstev na tem kontu. 

Sredstva za obnovo in vzdrževanje se bodo povečala zaradi vzdrževalnih in sanacijskih del opreme in 
objektov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0299 Vrtci - nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predlogu, ki ga je posredoval Vrtec Vrhnika, veljavni ceni programov, stanju stavb 
vrtca, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

19009 Župnijski vrtec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v skladu z Zakonom o vrtcih namenjena plačilu razlike med ceno programa in delom, ki ga 
krijejo starši, saj ima Župnijski vrtec koncesijo in izvaja dejavnost predšolske vzgoje po javno veljavnem 
programu, ki ga določi Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.  

Konto Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je namenjen za zimovanje in letovanje in sicer v 
skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Vrhnika tri dni zimovanja petletnikov ter pet dni letovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri izračunu se je upoštevalo predlog vrtca, koncesijsko pogodbo, število vključenih otrok v vrtec ter 
dejansko realizacijo. 

19010 Drugi vrtci - druge občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za kritje razlike za vrhniške otroke, ki so vključeni v druge vrtce. Na podlagi Zakona 
o vrtcih mora občina kriti razliko v doplačilu glede na višino programa, ki jo krijejo starši na podlagi 
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odločbe.  

Planirana so tudi sredstva za čas poletnih rezervacij in daljše odsotnosti zaradi bolezni (za vse vrtce). 
Staršem s stalnim bivališčem v Občini Vrhnika, ki imajo otroke vključene v vrtce, se omogoči začasen 
izpis otroka v času med 1. junijem in 30. septembrom. Starši lahko na podlagi zdravniškega potrdila 
uveljavljajo tudi rezervacijo zaradi bolezni otroka. V teh primerih starši plačajo 50 % prispevka, 
določenega  z odločbo o višini plačila za program vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na številu otrok v drugih vrtcih, veljavni ceni programov, Pravilniku o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih 
določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer: - sredstva za plačilo stroškov 
za uporabo prostora in opreme, razen materialnih stroškov, ki se krijejo iz državnega proračuna 
(nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov 
opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih 
ekskurzij, prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki jih določa zakonodaja,- glasbenim šolam sredstva za 
nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,- sredstva za prevoze učencev osnovne 
šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen prevozov učencev s posebnimi potrebami ob 
pouka prostih dnevih,- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, - sredstva za 
dodatne dejavnosti osnovne šole,- sredstva za investicije, tako za osnovne kot glasbene šole,- sredstva 
za poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki, ki jih zagotavlja 
za izvajanje vzgojno izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi. Navedene 
obveznosti se pokrivajo tako obema osnovnima šolama kot tudi Enoti Bevke, ki je organizacijsko 
vključena v OŠ  Log - Dragomer ter otrokom iz občine Vrhnika, ki so vključeni v matično šolo Log - 
Dragomer, kot tudi Glasbeni šoli Vrhnika. Tudi v tem proračunu so planirana sredstva za izvedbo t. i. 
dodatnih dejavnosti oz. nadstandard, in sicer: dodatne programe po izbiri posameznih šol, sofinanciranje 
letovanja in zimovanja, nadstandardno zaposlen kader, nagrade odličnjakom. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa so: Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tako 
osnovnošolskega kot glasbenega izobraževanja, zagotovitev ustrezno kvalificiranega kadra za izvajanje 
izobraževalnih programov, povečanje dodatnih dejavnosti osnovnih šol ter glasbene šole, razvijanje 
nadaljnjega delovanja in programov Glasbene šole Vrhnika, preveritev možnosti povezovanja vseh šol na 
vsebinskih in organizacijskih področjih ter povečanja učinkovitosti njihovih servisnih dejavnosti in skupnih 
služb, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo pri dodatnih dejavnostih, za katere zagotavlja 
sredstva Občina Vrhnika, povečanje uvedbe programov za motiviranje in izobraževanje mladih. 

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

Letni cilji so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki: - izvedba nujno potrebnih 
investicij,- zagotoviti možnost vključitve otrok  v program zimovanja in letovanja,- zagotoviti možnost 
vključitve otrok v glasbeno in plesno izobraževanje. Kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih 
ciljev:- realizacija planiranih investicij,- število vključenih otrok v dodatne programe,- število vključenih 
otrok v programe glasbenega in plesnega izobraževanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 
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19039001 Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje osnovnih šol (materialni stroški, 
dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup, gradnja in 
vzdrževanje osnovnih šol), katerih ustanoviteljica je Občina Vrhnika ter enote Bevke, ki je organizacijsko 
vključena v OŠ  Log - Dragomer, finančna sredstva pa zagotavlja Občina Vrhnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi  
javnega VIZ OŠ  Ivana Cankarja,  Odlok o ustanovitvi javnega VIZ OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, 
Odlok o preoblikovanju javnega VIZ OŠ  Log Dragomer. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet na OŠ Ivana Cankarja, povečanje dodatnih 
dejavnosti osnovnih šol ter programov v glasbeni šoli, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo 
pri dodatnih dejavnostih, za katere zagotavlja sredstva občina Vrhnika. Kazalnik je število izvedenih 
posegov, število vključenih otrok, število učencev v razredih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je realizacija vseh opredeljenih programov. Kazalnik je število izvedenih 
posegov, število vključenih otrok. 

19001 Stroški nagrad odličnjakom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod navedeno postavko Občina Vrhnika že leta zagotavlja sredstva za nagrade otrokom, ki so vsa leta 
šolanja dosegli nadpovprečne učne uspehe - povprečje učnega uspeha nad 4,5. Sredstva se namenjajo 
obema osnovnima šolama ter otrokom, vključenim v podružnico Bevke, oziroma otrokom, vključenim v 
OŠ Log Dragomer, ki imajo stalno bivališče v občini Vrhnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev posameznim šolam se vsako leto določi s sklepom župana na podlagi izračuna. Višina 
postavke ostaja, v primerjavi s prejšnjim letom, nespremenjena. 

19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa področna zakonodaja ter 
programov t.i. nadstandarda, za katere Občina Vrhnika zagotavlja sredstva.  - Najemnina Drenov Grič 
podružnica - vključuje kritje stroškov najemnine za najete prostore na Drenovem griču. 413300 in 413301 
- Planirana sredstva so namenjena za plače, jubilejne nagrade, regres, letni dopust, prehrano in prevoz 
tehničnega kadra, ki ga pristojno ministrstvo v okviru sistemizacije, glede na veljavne normative šoli ne 
priznava. Na navedeni postavki se zagotavljajo sredstva za prispevke delodajalcev. 41330202 - 
Vzdrževanje in obnova - Planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov šole ter 
zamenjavi osnovnih sredstev. 41330203 - Postavka vključuje programe po izbiri šole (jutranje varstvo, ki 
ga MIZŠ od drugega razreda dalje ne pokriva, dodatne ure podaljšanega bivanja otrok, ki ga MIZŠ od 
15.45 ure dalje tudi ne financira, subvencioniranje plavalnega tečaja v 3. razredu, bralna značka, itd.), 
41330211 - Materialni stroški - Na navedeni postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov 
elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja stavbe, opreme, odgovornosti, varovanja 
objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča za vse objekte, v katerih se izvaja izobraževanje, 
vključno s stroški prostorov šole v Kulturnem centru Vrhnika, (ogrevanje, voda in komunala, varovanje...) 
420244 - Nakup opreme za učilnice. Iz navedene postavke se pokrivajo stroški redne letne menjave 
dotrajane opreme, tudi računalniške. 420500- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - namenjeno nujnim 
ukrepom investicijskega vzdrževanja in izboljšav.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0301 OŠ  IC - nakup opreme, OB140-07-0302 OŠ  IC - vzdrževanje 

 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

40260305 - Najemnina Drenov Grič podružnica. Višina postavke je planirana na podlagi sklenjene 
pogodbe ter realizacije. 413300 in 413301 - Višino sredstev se, ob upoštevanju zakonodaje ter 
vsakoletne realizacije, planira glede na predlog šole. 41330202 - Vzdrževanje in obnova - postavka je 
planirana v višini realizacije leta 2020 (vzdrževalna dela na objektu Tržaška 9a, 32, Lošca 1). 41330203 -
Višina postavke se v primerjavi z lanskim letom ni spreminjala. 41330211 - Materialni stroški. Tudi za to 
leto se upošteva dejansko nastale materialne stroške (kritje vseh materialnih stroškov razen profitne 
dejavnosti). Kot osnovo planiranja smo upoštevali višino realizacije. Višina postavke ostaja na lanskoletni 
ravni. 420244 - Nakup opreme za učilnice - Višina postavke ostaja na ravni leta 2020  (zamenjava 
dotrajanega pohištva na Lošci 1, zamenjava dotrajane klime. 420500 - Višina postavke je oblikovana 
glede na potrebe šole (objekt Lošca 1 in drugi). 

 

19012 OŠ Log - Dragomer 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa področna zakonodaja ter 
programov t. i. nadstandarda, za katere Občina Vrhnika zagotavlja sredstva (za Enoto Bevke). 40260306 
- Najemnina Bevke - vključuje kritje stroškov najemnin za najete prostore v Bevkah, kjer se izvaja pouk 
športne vzgoje otrok v Bevkah. 413300 in 413301 - Višina sredstev je planirana na podlagi izračuna šole 
za kritje 50 % plače šoferja - enota Bevke. 41330202 - Vzdrževanje in obnova. Planirana sredstva so 
namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov enote v Bevkah. 41330203 - Postavka vključuje programe 
po izbiri šole. 41330211 - Materialni stroški. Na navedeni postavki so planirana sredstva za pokrivanje 
stroškov elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja stavbe, opreme, odgovornosti, 
varovanja objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča enote v Bevkah. 420244 - Nakup opreme 
za učilnice. Sredstva so namenjena za nakup nove ter menjavo dotrajane opreme podružnične šole 
Bevke.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0052 OŠ  Log-Dragomer - nakup opreme Bevke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

40260306 - Najemnina Bevke - Obveznosti so planirane v višini sklenjenih najemnih pogodb s KS Bevke 
za pokrivanje stroškov uporabe prostorov za namen izvajanja športne vzgoje otrok enote Bevke. 413300 
in 413301 - Višina sredstev je planirana na podlagi realizacije in  izračuna šole za kritje 50 % plače 
šoferja - enota Bevke. Višina postavka se v primerjavi z lanskim letom ni bistveno spreminjala. 41330202 
- Vzdrževanje in obnova. Sredstva se v primerjavi z lanskim letom niso spreminjala. 41330203 - Višina 
postavke ostaja na lanskoletni ravni. 41330211 - Materialni stroški.Tudi ta postavka ostaja  na isti ravni in 
je namenjena pokrivanju materialnih stroškov enote Bevke. 420244 - Nakup opreme za učilnice - izhaja 
se iz potreb po nakupu ter menjavi dotrajane opreme v učilnicah enote Bevke. Postavka je v lanski višini. 

19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi na tej postavki so sredstva namenjena za izvedbo vseh obveznosti, ki jih določa področna 
zakonodaja ter programov t. i. nadstandarda, za katere Občina Vrhnika zagotavlja sredstva. 413300- 
Planirana sredstva so namenjena za plače, jubilejne nagrade, regres, letni dopust, prehrano in prevoz 
tehničnega kadra, ki ga pristojno ministrstvo v okviru sistemizacije, glede na veljavne normative, šoli ne 
priznava. 413301 - Na navedeni postavki se zagotavljajo sredstva za prispevke delodajalcev. 41330202 - 
Vzdrževanje in obnova. Planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju prostorov šole. 
41330203 - Postavka vključuje programe po izbiri šole (jutranje varstvo, bralna značka itd.). 41330211 - 
Materialni stroški. Na navedeni postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov elektrike, vode, 
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ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja stavbe, opreme, odgovornosti, varovanje objekta, prispevek 
za uporabo stavbnega zemljišča. 420244 - Iz navedene postavke se pokrivajo stroški redne letne 
menjave dotrajane opreme ter nakup nove. 420401 in 420804 - Sredstva so namenjena za nujne 
investicije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 140-11-0079 OŠ AMS - nakup in prenova opreme 

OB 140-12-0057 OŠ AMS - rekonstrukcije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

413300 in 413301 - Pri planiranju sredstev so se upoštevali odobreni deleži pokrivanja nadstandardno 
zaposlenega kadra, iz tega izhajajoči izračuni plač in prispevkov na podlagi veljavne zakonodaje ter 
višina realizacija predhodnega leta. Postavka je, glede na navedeno povečana. 41330202 - Vzdrževanje 
in obnova. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom povečevala za 16,67 %. 41330203 - Upošteval se 
je predlog šole za izvedbo programov. 41330211 - Materialni stroški. Upoštevali smo dejansko nastale 
materialne stroške ter predlog povišanje postavke zaradi dodatnih prostorov, ki ga je podala šola. 420244 
- Nakup opreme za učilnice. Sredstva so namenjena nakupu opreme in didaktičnih pripomočkov v 
učilnicah. 420402 - nakup in prenova. Upoštevali smo predlog šole in zmožnosti. 

19029 Prizidek OŠ AMS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zaključku izgradnje prizidka k OŠ Antona Martina Slomška. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0024 Prizidek OŠ AMS 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je ocena vrednosti investicije. 

19039002 Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 

Program zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol ter s tem omogoča 
ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah,  Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti nivo možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega in plesnega 
izobraževanja. Kazalnik: Delež učencev, vključenih v izobraževalne programe osnovnega glasbenega 
izobraževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti možnost vključitve otrok v programe izobraževanja. Kazalnik: Delež učencev, vključenih v 
izobraževalne programe osnovnega glasbenega izobraževanja. 

 

19015 Glasbena šola 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva, kot jih določa zakonodaja. 413300 - Planirana sredstva so 
namenjena za nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, in sicer prehrano ter 
prevoz zaposlenih. 41330202 - Vzdrževanje in obnova. Planirana sredstva so namenjena tekočemu 
vzdrževanju prostorov šole ter zamenjavi osnovnih sredstev. 41330206 - Zagotavljajo se sredstva za 
izobraževanje učiteljev. 41330211 - Materialni stroški. Na navedeni postavki so planirana sredstva za 
pokrivanje stroškov elektrike, vode, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja stavbe, opreme, 
odgovornosti, varovanje objekta, prispevek za uporabo stavbnega zemljišča in programsko odvisnih 
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stroškov. 420500 - Zagotavljajo se sredstva za nujne ukrepe investicijskega vzdrževanja. Šola načrtuje  
akustično izolacijo učilnic in dvorane, namestitev odra, itd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-12-0056- Glasbena šola  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

413300 - Pri planiranju sredstev smo upoštevali realizacijo ter dejanske stroške prevoza in prehrane 
zaposlenega kadra. 41330202 - Vzdrževanje in obnova. Postavka ostaja v lanskoletni višini.  41330206 - 
Višina postavke je v primerjavi z  letom 2020 povišana za 50 %. 41330211 - Materialni stroški. Tudi v tem 
letu smo upoštevali ustrezen delež dejansko nastalih materialnih ter programskih stroškov. Višina 
postavke ostaja na lanskoletni ravni. 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Zagotavlja se 
sredstva za sanacijo prostorov v pritličju. 
 

 

1906 Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: ohranitev programov šole v naravi, razširitev že uveljavljenih programov s programi 
plavanja otrok v prvi triadi, ohranitev standarda prevoza šoloobveznih otrok. 
 

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

Glavni izvedbeni cilji: Izvedba šole v naravi vseh vrhniških osnovnih šol ter večja vključitev otrok v 
program, Zagotovitev prevoza otrok na potrebnih relacijah  Kazalec: Število vključenih otrok, število 
izvedenih programov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
Opis podprograma 

S programom se zagotavljajo pravice osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami do 
brezplačnega prevoza 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohraniti dosežen nivo izvajanja. Zagotovitev prevoza za vse učence, ki imajo pravico do brezplačnega 
prevoza, sofinanciranje zimovanj in letovanj, za vse osnovne šole. Kazalec: Izvedba prevoza po 
posameznih relacijah, število vključenih otrok. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev prevoza za vse učence, ki imajo pravico do brezplačnega prevoza, sofinanciranje zimovanj in 
letovanj, za vse osnovne šole. Kazalec: Izvedba prevoza po posameznih relacijah, število vključenih 
otrok. 
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19019 Skupno za osnovne šole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

411900 - Na postavki se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev, kar vključuje obveznosti do LPP 
(kritje stroškov prevoza otrok v vrhniške osnovne šole, pogodbe, sklenjene z občinami, če zagotavljajo 
prevoz učencev iz naše občine). V skladu z zakonom o osnovni šoli imajo učenci pravico do 
brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole oziroma, če 
pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo. 
Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila 
stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem 
prebiva. Prav tako imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na 
oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. 

Postavke za zimovanje in letovanje - 41190201-OŠ IC, 41190203-OŠ LD, 41190204-OŠ AMŠ. Postavke 
vključujejo sofinanciranje šole v naravi, in sicer petih razredov, letovanje 7 dni in šestih razredov, 
zimovanje 5 dni, v višini 4,17 EUR na otroka, na podlagi sklepa OS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

411900 - Pri planiranju smo izhajali iz že sklenjenih pogodb, prejetih odločb o usmeritvi otrok ter otrok s 
posebnimi potrebami, realizacije in Sklepa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da je šolska 
pot na Gabrčah nevarna, kar se je upoštevalo pri organizaciji prevozov v šolskem letu 2018/2019. 
Postavka je v primerjavi z letom 2020 povišana za 11,28 %. 41190201, 41190203, 4190204 - Pri 
planiranju se je upoštevalo število učencev, ki imajo možnost udeležbe na letovanju in zimovanju ter 
lansko realizacijo. Postavka pri OŠ Log-Dragomer (enota Bevke) ostaja nespremenjena, medtem, ko sta 
pri OŠ Ivana Cankarja Vrhnika ter OŠ Antona Martina Slomška zmanjšani.   

20 SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lahko zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, 
telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Strategija razvoja Občine Vrhnika za obdobje 2006 - 2020 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zaradi večanja deleža starejšega prebivalstva bo potrebno organizirati omrežje pomoči na domu in 
obenem uvesti nove oblike varstva (dnevno in občasno varstvo ter dodatne delavnice za preživljanje 
prostega časa za starejše občane, oskrbovana  stanovanja).  S tako obliko pomoči se starejšim občanom 
in  invalidnim osebam omogoči podaljšano samostojno bivanje v domačem okolju z zagotovljenim  
zdravstvenim varstvom in se tako zadovoljivo ohranja njihovo duševno ter telesno počutje.  

Dolgoročni cilj socialnega varstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Vrhnika 
ter zagotovitev kakovostnih in dostopnih socialnih storitev.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2002 Varstvo otrok in družine 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

 

2002 Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in  skupin prebivalstva zlasti na  področjih  
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življenjskega standarda in osebnostnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti. 

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

Občanom zagotoviti možnost vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, da bodo imeli boljše 
možnosti za zaposlitev in kvalitetnejše življenje. Kazalec: število pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Opis podprograma 

Podprogram je lahko namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranju nakupa, gradnje in 
vzdrževanja materinskih domov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in  skupin prebivalstva zlasti na  področjih  
življenjskega standarda in osebnostnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne izključenosti. 
Kazalec je število podeljenih pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev sredstev za novorojene otroke v občini. Kazalec je število podeljenih 
pomoči. 

20002 Darilo ob rojstvu otroka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika 
namenjena kot enkratna denarna pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za 
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Višina pomoči je 300 EUR za vsakega živorojenega 
otroka. 

Upravičenec do enkratne denarne pomoči v višini 300 EUR  je v roku šestih mesecev po rojstvu otroka 
eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z novorojencem slovensko državljanstvo in 
stalno prebivališče v občini Vrhnika.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na gibanju števila novorojenih otrok v občini v zadnjih nekaj letih. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 

Program 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 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z izvajanjem  preventivnih in izobraževalnih programov ter preko vključevanja različnih institucij in 
strokovnjakov s  tega področja lahko usmerjamo aktivnosti varovanja zdravja. Pri tem je pomembno 
povezovanje institucij, ki delujejo na področju varovanja zdravja, vključno s humanitarnimi organizacijami 
/društvi. 

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

Glavni izvedbeni cilji so zagotovitev ustrezne oskrbe občanom in s tem varovanje zdravja preko institucij 
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ali drugih programov. Kazalnik je število vključenih občanov, pomoči. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

20049003 Socialno varstvo starih 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049001 Centri za socialno delo 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen izvajanju dopolnilnih programov (preventivni programi za otroke in mladostnike, 
za rejnike itn.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalec je 
število vključenih, število izvedenih programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalec je število vključenih, število 
izvedenih programov. 

20003 Center za socialno delo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti preventivnih programov izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi in jih občina po lastnih 
kriterijih namenja preventivnim programom. Sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev se 
nakazujejo po pogodbi s pristojnim Centrom za socialno delo. V letu 2020 bo Center za socialno delo 
predvidoma izvajal naslednje preventivne programe: Skupina za samopomoč in izobraževanje rejnic in 
rejnikov; Skupina starejših za samopomoč v bivalnem okolju "Rožmarinka"; Socialno vključevanje 
posebej ranljivih skupin - delavnice za otroke in starše; Program prostovoljstva za starostnike in osebe s 
težavami v duševnem zdravju ter Skupina za samopomoč Nove priložnosti (brezposelni, tujci). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu, predlogu CSD, Zakonu o socialnem varstvu in Pravilniku o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen financiranju bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za 
usposabljanje in za financiranje družinskega pomočnika 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za ustrezno institucionalno varstvo. Kazalnik je število 
sofinanciranih občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalnik je število sofinanciranih 
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občanov. 

20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju socialnega varstva se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za plačilo oskrbnin 
upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila iz lastnih virov in jih je na podlagi odločbe Centra 
za socialno delo za posameznega upravičenca dolžna zagotavljati občina. Sredstva so zagotovljena tudi 
za družinskega pomočnika, ki lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu 
namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v 
domačem okolju. O pravici do izbire družinskega pomočnika odloči Center za socialno delo. 

    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi dosedanjega gibanja in ocene prihodnjega števila vključenih oseb v 
institucionalno varstvo (odločbe CSD o doplačilu) ter trenutnega števila družinskih pomočnikov. 

20049003 Socialno varstvo starih 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, 
dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je, da se starejšim občanom in invalidnim osebam omogoči čim daljše samostojno bivanje v 
domačem okolju z zagotovljenim zdravstvenim varstvom in se tako zadovoljivo ohranja njihovo duševno 
ter telesno počutje, ko pa to ni možno, pa dostojno bivanje v domovih. Kazalnik je število ur pomoči na 
domu, število sofinanciranih občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalnik je število ur pomoči na domu, 
število sofinanciranih občanov. 

20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zagotavljajo za plačilo oskrbnin upravičencem, ki so na podlagi odločbe Centra za socialno 
delo delno ali v celoti opravičeni plačila iz lastnih virov, in jih je dolžna zagotavljati občina. Zagotavljajo se 
tudi sredstva za storitev pomoči na domu. Pomoč družini na domu kot socialna oskrba je 
socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 
zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se 
upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi 
družini ali v drugi organizirani obliki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na podlagi dosedanjega gibanja in ocene prihodnjega števila vključenih oseb v 
institucionalno varstvo, predlogu centra za socialno delo ter na podlagi števila oseb, ki se jim nudi pomoč 
na domu. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen za enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi 
stanovanja (subvencioniranje najemnin),  plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljati možnosti za izboljšanje bivalnih pogojev prebivalstva. Kazalci so število 
subvencij in pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti finančna sredstva za socialno ogrožene kategorije 
prebivalstva. Kazalec: Število prejemnikov. 

20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencioniranje stanarin. Najemniki z nižjimi dohodki so na podlagi Stanovanjskega zakona in Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upravičeni do znižanja najemnine. Na podlagi slednjega upravne 
postopke ugotavljanja navedene pravice vodijo pristojni Centri za socialno delo, ki tudi izdajajo odločbe o 
upravičenosti do subvencioniranih neprofitnih ter tržnih najemnin. Iz postavke se zagotavljajo sredstva za 
kritje razlike med dejansko višino najemnine ter odobrenim znižanjem najemnine najemnikom, glede na 
vsakokratne odločbe centra za socialno delo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri izračunu se je temeljilo na številu upravičencev do denarnih pomoči v letošnjem letu in oceni potreb.  

411920 - Pri planiranju smo izhajali iz realizacije v letu 2020 ter števila izdanih odločb CSD posameznim 
upravičencem. Postavka je v primerjavi z istim letom povečana za 17,40 %. 

20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti denarne socialne pomoči izhajajo iz 21. in 22. člena Zakona o lokalni samoupravi in jih občina 
po lastnih kriterijih namenja za denarne socialne pomoči. V skladu z Odlokom o dodeljevanju enkratne 
denarne pomoči v Občini Vrhnika se namenja sredstva za nakup ozimnice, nakup šolskih potrebščin, 
nakup kurjave in podobno. Po potrebi se del sredstev nameni za nakupe hrane za socialno ogrožene 
občane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je ocena potreb glede na stanje na Vrhniki. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen sodelovanju 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.) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o socialnem varstvu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. Kazalci so 
število podprtih akterjev, obseg podpore, število končnih uporabnikov in obseg pomoči. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.Kazalci so število podprtih akterjev, 
obseg podpore, število končnih uporabnikov in obseg pomoči. 

20007 Sofinanciranje Rdečega križa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije Občina Vrhnika zagotavlja sredstva za delovanje lokalne 
organizacije, ki jih ne zagotavlja RS, po potrebi se zagotavlja tudi sredstva za nakupe hrane za socialno 
ogrožene občane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se načrtujejo na podlagi dosedanje realizacije in potreb. 

20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti 
tehnične kulture in stanovskih organizacij, se na podlagi razpisa sofinancira programe humanitarnih 
organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva in s svojim delom 
dopolnjujejo dejavnost javnih zavodov s področja socialnega varstva in invalidska društva. S področja 
tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini Vrhnika se sofinancira programe neprofitnih 
prostovoljskih društev in organizacij - tečaje oz. tematske delavnice, celoletne krožke, prireditve in druge 
aktivnosti. Sredstva društva prejmejo po izvedbi posameznih programov, na podlagi predloženih dokazil o 
izvedbi in namenski porabi sredstev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vsota vseh sredstev za razpis ostaja enaka kot prejšnje leto. 

20011 Prevozi starostnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prevozom za (socialno ogrožene) starostnike. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče so sklenjene pogodbe, predračuni oz. ocene potreb. 

20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prispevku Občine Vrhnika za delovanje večgeneracijskega centra Skupna točka 
Vrhnika, ki se sicer glede na uspešno prijavljen projekt na razpis, pretežno financira iz sredstev 
ministrstva. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče je ob prijavi na razpis dogovorjeni prispevek za delovanje centra. 

4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema vodenje finančnih zadev in storitev (stroškov plačilnega prometa) 
ter nadzor nad porabo javnih financ. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost 
ekonomske in fiskalne administracije v Občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
Opis glavnega programa 

Program zajema vse vidike razvoja občine, kamor sodijo tudi podlage ekonomske in razvojne politike. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, in sicer pregledovanje, proučevanje in ažuriranje 
pripraveljenih občinskih aktov, s katerimi je zagotovljeno nemoteno delo. 

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike  

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 
Opis podprograma 

V podprogram sodijo podlage ekonomske in razvojne politike občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut občine Vrhnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava novega ovrednotenja odloka KP, s katerim bo ažurirana ocenjena komunalna infrastruktura. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje dela občinske uprave. 

02009 Novo ovrednotenje odloka KP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za ažuriranje ocenitve komunalne infrastrukture in uskladitve odlokov z novo 
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zakonodajo in OPN. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena vrednost temelji na oceni pripravljalca odloka. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore Občine Vrhnika. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore Občine Vrhnika. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje Občine 
Vrhnika, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Občine, investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti Občine in investicije v poslovne prostore v lasti Občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje. 
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04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno 
dobro 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod postavko so vključeni sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in cenilcev, ki so potrebni za tekoče 
poslovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun potrebnih sredstev je bil narejen na podlagi realizacije v letu 2020, predvidenih stroškov sodnih 
postopkov v teku ter na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem za 
leto 2022. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini Vrhnika. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj notranjih zadev in varnosti je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnos 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno zagotavljanje varnosti. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

08029001 Prometna varnost 
Opis podprograma 

Sredstva na postavki so namenjena financiranju preventivnih akcij na področju preventive in vzgoje v 
cestnem prometu. Ciljne skupine so predvsem otroci, starostniki oz. najbolj ranljive skupine udeležencev 
v cestnem prometu. Nekatere akcije so krovno usmerjene s strani državne in evropske agencije za 
varnost, druge so izvedene na pobudo občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Iz 
postavke se del sredstev vsako leto donira tudi za izvedbo preventivnih akcij občinskih društev.  

Del sredstev je namenjen izvedbi prometne signalizacije in opreme na podlagi sklepov sej občinskega 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Financira se tudi upravljanje in vzdrževanje 
prikazovalnikov hitrosti ''VI VOZITE''. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje večje prometne varnosti v občini Vrhnika in osveščanje vseh udeležencev 
v prometu glede varnosti v prometu.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje SPVC ter za izvajanje vseh akcij. 

08002 Varnost v cestnem prometu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preventiva in vzgoja v cestnem prometu: Postavka je namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Vrhnika. Sredstva so namenjena za izvajanje vsakoletnih akcij, ki se izvajajo 
na pobudo Ministrstva za promet, Direkcije RS za infrastrukturo, šol, Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ter kot donatorska sredstva za akcije s področja preventive in vzgoje v cestnem 
prometu v občini Vrhnika.   

 
Prometna varnost: V sklopu prometne varnosti so sredstva namenjena vzdrževanju in premeščanju dveh 
merilnikov hitrosti ""Vi vozite"". Dalje so sredstva namenjena za realizacijo sklepov, ki jih predlaga Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu za postavitev prometne signalizacije in realizaciji nalogov s strani 
DRI, ki se nanašajo na postavitev prometne signalizacije na državnih cestah v naselju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe ostajajo na enakem nivoju, kot so bile porabljene za izvedbo posamičnih projektov v letu 
2020. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kmetijstva, gozdarstva in ribištva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v 
občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1104 Gozdarstvo 

 

1104 Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
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11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 

Prihodek, ki ga Občina Vrhnika pridobiva iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, se namenja 
vzdrževanju in obnovi ter gradnji gozdnih cest. Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest prispeva tudi 
država in sicer za gozdove, ki so v lasti države in za moratorijske gozdove. Podprogram zagotavlja 
sredstva za gradnjo ter rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje rekonstrukcije in vzdrževanja 
gozdnih cest. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

11009 Gozdne ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prihodek, ki ga Občina Vrhnika pridobiva iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, se namenja 
vzdrževanju in obnovi ter gradnji gozdnih cest. Del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest prispeva tudi 
država in sicer za gozdove, ki so v lasti države in za moratorijske gozdove. Poleg tega vsako leto dobi še 
koncesijsko dajatev s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Namenjeno je za izvajanje Programa 
vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove na podlagi razpoložljivih sredstev in potreb po 
obnovi gozdnih cest. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0058 Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije 
in oskrbe s toplotno energijo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj pridobivanja in distribucije energetskih surovin je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 
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1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije 
nafte in zemeljskega plina 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12049001 Oskrba s plino 

12049001 Oskrba s plinom 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje plinovodov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Energetski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

12039 Kataster - plin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi zahtev države mora Občina Vrhnika vsako leto zagotavljati denar za vodenje in vzdrževanja 
katastra gospodarske javne infrastrukture. Denar mora biti zagotovljen zaradi vzdrževanja in novih vpisov 
v kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Podatki so prikazani tudi v 
iObčini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0014 Kataster - plin 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

12065 Lošca-plin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture in novogradnje plinovoda se nadaljuje investicija na Lošci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja infrastrukturnega sistema. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 
 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju tekočega vzdrževanja cest, prometne signalizacije, vzdrževanju in 
čiščenju meteornih sistemov, čiščenju cest in javnih površin ter vzdrževanju parkov in zelenic. Dela se 
izvajajo na podlagi Programa letnega vzdrževanja, ki se pripravi in potrdi za tekoče leto. Vsako leto je del 
sredstev namenjenih večjim vzdrževalnim delom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri tekočem vzdrževanju so pravice porabe planirane v skladu z pripravljenim načtrom vzdrževalnih del 
na cestah. 

13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju zimske službe skladno z izdelanim Programom izvajanja zimske službe, 
ki se pripravi in potrdi za tekočo sezono. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri zimskem vzdrževanju so pravice planirane v skladu z pripravljenim načrtom zimskih vzdrževalnih del 
na cesta. 

13242 Parkirišče Park&Ride 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške in najem zemljišča za parkirišče Park & Ride v Sinji Gorici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračuni temeljijo na oceni stroškov iz podpisanih pogodb z izvajalci za električno energijo, varovanje, 
zavarovanje, vzdrževanje, najem zemljišča. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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13009 Ceste - dokumentacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za pridobitev potrebne projektne in investicijske dokumentacije za 
občinsko cestno infrastrukturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0319 Ceste - dokumentacija 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13072 Osvetlitev prehodov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu se bo v letu 2022 nadaljevala izvedba urejanja 
osvetlitve prehodov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0088 Osvetlitev prehodov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi sodelovanja pri realizaciji programov ter možnosti izvedbe posameznih cest s strani občanov, 
pridobljenih v tekočem letu, so na tej postavki rezervirana sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0330 Operativna rezerva - ceste 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13091 Nadzor 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za strokovni nadzor nad izvedbo investicij, ki so predvidene v letu 2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0331 Nadzor - ceste 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13111 Ceste - KS Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je ureditev cest v KS Zaplana v sklopu financiranja s strani Občine Vrhnika v višini 50 %. 
Asfaltiranje ceste nad Dolinarjem-Pepelnjak (500m), parc. št. 66/3, 79/21, k.o. Zaplana in asfaltiranje 
ceste v Bogatajevo dolino-Trčkov grič (100m), parc. št. 413/12, k.o. Zaplana.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0392 Ceste - KS Zaplana  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13132 Severna obvozna cesta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena asfaltiranju dela severne obvozne ceste (bivša Tankovska cesta) na delu odseka 
od štirne proti Stari Vrhniki, v dolžini kolikor bodo to dopuščala sredstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0047 Severna obvozna cesta 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13142 Ceste - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je ureditev cest v KS Ligojna v sklopu financiranja s strani Občine Vrhnika v višini 50 %. 
Asfaltiranje ceste V kote (600m), parc. št. 1882, k.o. Velika Ligojna.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0084 Ceste - KS Ligojna 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13144 Ceste - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je ureditev cest v KS Verd v sklopu financiranja s strani Občine Vrhnika v višini 50 %. 
Asfaltiranje ceste in ureditev intervencijske poti v Janezovi vasi (350m) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0026 Ceste - KS Verd 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13152 Obnova mostov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za obnovo mostov skladno s prioritetno listo analize stanja mostov in 
izdelano projektno dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0045 Obnova mostov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13157 Kataster - ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto mora Občina Vrhnika do 15. 5. oddati podatke v Bazo cestnih podatkov (BCP), ki jo vodi 
Direkcija RS za infrastrukturo. Sredstva so namenjena za vodenje in posodabljanje BCP. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0019 Kataster - cest 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13181 Urbana oprema 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu nove urbane opreme (smetnjaki, klopi, pasji WC, AP postajališča...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0067 Urbana oprema 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rekonstrukciji odseka lokalne ceste LC 468021 Strmica - Zaplana, od križišča s 
cesto Cesarski vrh do križišča s cesto JP 968051, v dolž. cca. 270 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-14-0020 Rekonstrukcija LC Strmica-Zaplana 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13224 Ceste KS Pokojišče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je ureditev cest v sklopu financiranja s strani Občine Vrhnika v višini 50 %. Asfaltiranje ceste 
Padež-Cerknica – 2 del (200 m). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-14-0024 Ceste KS Pokojišče 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13239 Most Ljubljanica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pripravo izvedbene projektne dokumentacije ter gradnjo mostu čez Ljubljanico 
na Tojnicah, kot del južne obvozne ceste. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0043 Most Ljubljanica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

13283 Južna obvoznica-odsek S2 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje Ureditve južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop 2) - preureditev javne poti - povezovalne 
ceste med naseljem Verd in reko Ljubljanico s povezovalno cesto proti Tojnicami ter ureditev križišča 
regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0045 Južna obvoznica-odsek S2 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13284 Južna obviznica-odsek S3 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop 3) - ureditev nove javne poti skozi 
bivše območje Liko z ureditvijo križišča na regionalni cesti R3-642/1146 Vrhnika-Podpeč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0046 Južna obvoznica-odsek S3 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13286 Lošca-cesta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture in novogradnje plinovoda se nadaljuje investicija na Lošci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja infrastrukturnega sistema. 

13288 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nadaljevanju rekonstrukcije dela odseka lokalne ceste skozi vas Podlipa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0059 Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa, odsek Podlipa 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13294 Reko ceste Črna mlaka-Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rekonstrukciji dela lokalne ceste Sinja Gorica-Blatna Brezovica-Bevke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0017 Reko cesta Črna mlaka-Blatna Brezovica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13295 Reko ceste skozi Malo Ligojno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rekonstrukciji lokalne ceste skozi Malo Ligojno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0018 Reko ceste skozi Malo Ligojno 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, 
kategorizacijo cest, banko prometnih podatkov, prometne tokove, gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13201 Označevalne table 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bomo dopolnili obstoječo obvestilno turistično in obvestilno signalizacijo na podlagi pobud 
gospodarskih subjektov v Občini Vrhnika. Po pridobljenem soglasju DRSI se bodo sredstva porabila za 
nakup opreme in postavitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-12-0064 Označevalne table 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13278 Barjansko kolesarsko omrežje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila zagotovitvi in vzpostavitvi barjanskega kolesarskega omrežja. Izvedba 
projekta je odvisna tudi od drugih virov (državna sredstva in EU sredstva). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0030 Barjansko kolesarsko omrežje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13296 Parkirišče za Brezo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi parkirišča za Slaščičarno Breza in s tem pridobitev dodatnih parkirnih 
mest v ožjem centru Vrhnike. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0020 Parkirišče za Brezo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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13029004 Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljav 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13022 Vzdrževanje javne razsvetljave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se sredstva zagotavljajo za vzdrževanje javne razsvetljave, za tekoče vzdrževanje JR 
infrastrukture in plačilo stroškov električne energije JR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe so na nivoju predvidene realizacije v letu 2020. 

13158 Kataster - JR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi zahtev države mora Občina Vrhnika vsako leto zagotavljati denar za vodenje in vzdrževanja 
katastra gospodarske javne infrastrukture. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0023 Kataster - JR 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi projektnih pogojev in soglasij za javno razsvetljavo, ki jih izdaja JP KPV. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13287 Lošca-JR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture in novogradnje plinovoda se nadaljuje investicija na Lošci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja infrastrukturnega sistema. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolje 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabav posod za odpadke, sanacijo 
črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zmanjševanja odloženih odpadkov, predvsem s sanacijo črnih odlagališč, 
opremljanjem zbirnega centra ter katastrom vseh ekoloških otokov  in ureditev zaprte deponije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

15074 Sanacija črnih odlagališč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzor nad črnimi odlagališči opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V okviru postavke se čisti 
okolico ekoloških otokov, financirajo se tudi čistilne akcija in čistilne akcije gasilskih društev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe ostajajo na nivoju realizacije preteklih let 

15170 Kataster ekoloških otokov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kataster ekoloških otokov je treba izvesti zaradi lažjega nadzora nad njimi. Podatki so prikazani tudi v 
iObčini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi realizacije leta 2020. 

15181 DEPO-Center ponovne uporabe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za DEPO, ki deluje v sklopu aktivnosti, ki so povezane z zavezami Občine 
Vrhnika strategiji Zero Waste. Njegovo delovanje ima podlago tudi v programu ravnanja z odpadki in 
programu preprečevanja odpadkov RS, sklepu občin ustanoviteljic, ki so ga podpisale ob vstopu v 
strategijo ZW in v katerem so omenjene njihove zaveze, programu za uresničevanje izpolnjevanja zavez 
Zero waste in direktivi EU 2008/98/ES. DEPO je bil nadgradnja klasičnega centra ponovne uporabe. 
Temu so se dodale aktivnosti povezane s trajnostnim razvojem, ki prinašajo večjo dodano vrednost. 
Poleg trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in ozaveščanja je cilj tudi zaposlovanje brezposelnih 
oseb in pokrivanje dela stroškov za njihove plače. Materialne stroške aktivnosti DEPOja, ki niso 
profitabilno naravnane, delno pokrije Občine Vrhnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Temelji na oceni izračuna potrebnih stroškov. 

15197 Urejanje zaprte deponije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se izvaja vzdrževanje deponije, monitoring izcednih voda, monitoring plina in košnja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0006 Urejanje zaprte deponije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

15202 Odvoz izcedne vode 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odvoz izcednih vod iz zadrževalnih lagun Centralne čistilne naprave Vrhnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi realizacije leta 2020. 

15203 Zadrževalnik izcedne vode 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Urejanje lagun za zbiranje in zadrževanje zbiranja izcednih voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0012 Zadrževalnik izcedne vode. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

15020 Kanalizacija - dokumentacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke dokumentacija se predvideva pridobitev investicijske dokumentacije za področje 
ravnanja z odpadno vodo, to je investicijskih programov in dokumentov identifikacije projektov, vodenje 
katastra in pridobitev projektne dokumentacije investicij, ki se bodo tekom leta izkazale kot nujne ter za 
poplačilo naročene dokumentacije. Sredstva se namenjajo tudi hidravlični preveritvi kanalizacijskega 
sistema: meteorne in sanitarne vode, predvsem za mešani in sanitarni kanali, ki jih obremenjujejo 
meteorne vode. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0005 Kanalizacija - dokumentacija 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15078 Kataster - kanalizacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi zahtev države mora Občina Vrhnika vsako leto zagotavljati denar za vodenje in vzdrževanja 
katastra gospodarske javne infrastrukture. Denar mora biti zagotovljen zaradi vzdrževanja in novih vpisov 
v kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Podatki so prikazani tudi v 
iObčini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0106 Kanalizacija - dokumentacija - kataster 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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15080 Izdaja soglasij  za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo mnenj za kanalizacijo (smernice, mnenja, projektni pogoji, soglasja 
za priključitev), ki jih izdeluje JP KPV. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na oceni za leto 2020. 

15096 Kataster - greznic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo katastra greznic. Kataster greznic je treba izdelati zaradi 
zagotavljanja podlage za obračun padavinskih voda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0029 Kataster - greznic 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15125 Kanalizacija Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za kanalizacijo Bevke, katere projekt obsega izgradnjo kanala od Sinje Gorice preko Blatne Brezovice do 
Bevk in po Bevkah je pridobljen projekt in  gradbeno dovoljenja št. 351-254/2014-8 (218) z dne 18. 12. 
2014 ter gradbeno dovoljenje št. 351-9/2015-9 (218) z dne 17. 4. 2015. V letu 2016 se je po gradbenem 
dovoljenju št. 351-9/2015-9 (218) izvedlo 50 m kanala (kanal S2). Da ostane prvo gradbeno dovoljenje 
veljavno se je decembra 2018 pričelo z gradnjo tako, da se je izvedel elektro priključek za črpališče Č1. 

 

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji kanalizacije do naselja Blatna Brezovica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-12-0050 Kanalizacija Bevke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15127 Vzdrževanje črpališč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture se sredstva na postavki 
zagotavljajo za nemoteno delovanje črpališč (za redno, izredno in investicijsko vzdrževanja objekta) kot 
npr: montaža zapornice pred grabljami (Petrol), nadstrešek nad grabljami (Petrol), montaža dvigala za 
črpalke (PBMV Verd), nove črpalke Č4, Č5 (PBMV Verd) in na črpališču pri vrtcu, montaža tlačnih sond, 
ipd. 
 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog vzdrževalca. 
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15171 CČN Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture se sredstva na postavki 
zagotavljajo za nemoteno delovanje CČN Vrhnika (za redno, izredno in investicijsko vzdrževanja objekta). 
Za leto 2022 je predvidena: 

 - menjava elektro motorja Auma;  

 - montaža grabelj/košare pred polži; 
 - menjava membranskih diskov; 

 - menjava kisikovih sond; ipd v skladu s finančnimi zmožnostmi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0026 CČN Vrhnika 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15198 Kanalizacija Sinja Gorica-SAP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S spremembo aglomeracij se je območje Sinje Gorice priključilo aglomeraciji Vrhnika (aglo 4823 Vrhnika-
Sinja Gorica).  

Za del območja Sinje Gorice (ob regionalni cesti) je izdelan projekt izgradnje odpadne kanalizacije. Del 
odpadne kanalizacije po tem projektu je že izveden in se je izvedel pred leti, sočasno z rekonstrukcijo 
ceste. Ta del kanalizacije trenutno ni v funkciji, potrebno je zgraditi povezovalni kanal, od Kovinarske do 
že zgrajenega dela v Sinji Gorici.  

Za del območja Sinja Gorica-Tojnice  je bil naročen projekt izgradnje kanalizacije. V proračunu so 
sredstva na tej postavki prav tako namenjena za izgradnjo odpadne kanalizacije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15205 Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se namenijo sredstva za morebitno sanacijo okvar na kanalizacijskem omrežju 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0035 Okvare omrežja-sanacije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15206 Sanacija B kanala 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obstoječi fekalni B kanal ne tesni in na določenih mestih prihaja do vdorov. Kanal se je pregledal s TV 
kamero, cevi so razpokane po temenu, bočno in po dnu. Sredstva se namenjajo za sanacijo odseka B 
kanala. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15207 Lošca-sanitarna k. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture (kanalizacija) in novogradnje plinovoda se nadaljuje 
investicija na Lošci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja infrastrukturnega sistema 

15208 Lošca-meteorna k. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture (kanalizacija) in novogradnje plinovoda se nadaljuje 
investicija na Lošci. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja infrastrukturnega sistema 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje pred hrupom in odstranjevanje nedovoljenih odpadkov za 
avtomobile. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabljajo za odstranitev vozil, katerih lastniki se po treh mesecih od deponiranja vozila na 
JP KPV ne oglasijo za njihov prevzem. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na realizaciji leta 2020. 
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o voda 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15214 Vzdrževanje vodotokov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za vzdrževanje in sanitarno čiščenje brežin vodotokov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
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15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za pripravo podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih 
parkov, obnovo naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

15021 Sanacija brežin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sanaciji brežin ob občinskih cestah, ki ogrožajo varnost uporabnikov ceste. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0112 Sanacija brežin 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15076 Zaščitena drevesa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena strokovnemu svetovanju glede obrezovanja ter odstranitve zaščitenih dreves v 
občini Vrhnika, odstranitvi umrlih dreves in zasaditvi novih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na realizaciji preteklih let 

15161 Posek dreves po odločbi ZGS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za posek dreves na zemljiščih, ki so v lasti Občine Vrhnika, za katera izda 
odločbe Zavod za gozdove RS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na oceni načrtovanih del. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno 
mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi zagotavljanja požarne varnosti že nekaj let izvajamo zamenjavo podzemnih hidrantov v 
nadzemne, oz po potrebi postavimo tudi novi hidrant, da se zagotovi zadostna pokritost posameznega 
področja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0272 Hidranti 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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16022 Vodovod - dokumentacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke za dokumentacijo so predvidena sredstva za pripravo investicijske dokumentacije za 
področje oskrbe z vodo, to je investicijskih programov in dokumentov identifikacije projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0029 dokumentacija- vodovod 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika 
(Ščetinarna) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev primarnega voda na odseku Škof-
Ščetinarna v sklopu projekta Čista Ljubljanica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0031 Uredit. prim. voda na ods. V(Škof)-V(Ščetinarna) 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16110 Kataster - vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi zahtev države mora Občina Vrhnika vsako leto zagotavljati denar za vodenje in vzdrževanja 
katastra gospodarske javne infrastrukture. Denar mora biti zagotovljen zaradi vzdrževanja in novih vpisov 
v kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Podatki so prikazani tudi v 
iObčini. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0032 Kataster - vodovod 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo mnenj za vodovod (projektni pogoji), ki jih izdeluje JP KPV. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe temeljijo na oceni za leto 2020. 

16148 Telemetrija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla se bo montaža merilcev tlaka in merilcev kumulativnega pretoka s telemetrijskim spremljanjem na 
objektih. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja vodovodnega sistema. 

16149 Elektro in strojne instalacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvede se obnova oz. zamenjava 5 kosov sektorskih ventilov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja vodovodnega sistema 

16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla se bo zamenjava elektro omarice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja vodovodnega sistema. 

16151 Črpalka z ventili 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla se bo predelava strojnega dela na objektih prečrpališč.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja vodovodnega sistema. 

16185 Poraba vode iz štirn 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo porabe vode iz štirn (Trojica, Storžev Grič, Betajnova...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi realizacije leta 2020. 

16217 Lošca-vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture (vodovod) in novogradnje plinovoda se nadaljuje investicija 
na Lošci. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja vodovodnega sistema. 

16225 Obnova vodohranov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnavljanju obstoječih vodohranov po občini Vrhnika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0012 Obnova vodohranov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na pripravljenem načrtu vzdrževanja vodovodnega sistema. 

16226 Operativna rezerva-vodovodi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena poplačilo nepredvidenih investicij na vodovodnem omrežju, ki se eventualno 
pojavijo pri večjih vzdrževalnih delih na občinskih cestah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0013 Operativna rezerva-vodovodi 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda... 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16114 Ureditev pokopališča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za urejanje centralnega pokopališča na Vrhniki. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0047 Ureditev pokopališča 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Opis podprograma 

Program zajema druge komunalne dejavnosti, med katere spada tudi tržnica na Vrhniki. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16221 Tržnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnavljanju infrastrukture (stojnice...), potrebne za nemoteno delovanje tržnice 
na Sodnijskem trgu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0009 Pokrita tržnica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
16069002 Nakup zemljišč 

 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve...). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o geodetski dejavnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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16024 Urejanje zemljišč - občina 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavko so vključena sredstva potrebna za plačilo davkov pri sklepanju nepremičninskih pravnih 
poslov, za ureditev baze občinskih zemljišč in javnega dobra v povezavi z najemnimi, služnostnimi, 
prodajnimi pogodbami, stavbnimi pravicami, ipd. ter sredstva za izvedbo geodetskih storitev. Najvišji 
delež predstavljajo sredstva za nakup zemljišč po izvedenih investicijah, za menjavo zemljišč, predvsem 
pa za ureditev zemljiško še neurejenih kategoriziranih občinskih cest. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0144 Meritve, parcelacije - občina 

OB140-07-0381 Nakup zemljišč občina 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravice porabe za najemnine temeljijo na veljavnih pogodbah, za nadomestila za uporabo zemljišča in 
stroške davčnih postopkov pa na podlagi ocene realizacije v letu 2019 in 2020. 

16228 Dokumentacija-EU projekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP) za načrtovane investicije 
Občine Vrhnika, za katera se bo iskalo EU sredstva.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-20-0022 Dokumentacija-EU projekti 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

4005 ODDELEK ZA PROSTOR 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in priprava prostorskih izvedbenih aktov za izvrševanje strateških 
razvojnih ciljev občine. Za to je potrebno pripraviti prostorske akte, urediti evidenco stanja v prostoru in 
evidenco tudi stalno posodabljati oziroma jo vzdrževati. 

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja je uresničevanje strateških ciljev občine, urejanje in varstvo okolja 
in prostora v skladu z veljavno zakonodajo, ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v 
Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je vlagati v dokumente, ki omogočajo izvajanje nalog kot so dvigovanje delavnih in bivalnih 
pogojev, zagotavljanje varno okolje ter varovanje kulturne dediščine in naravne vrednote, ki se nahajajo 
na območju občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
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1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in 
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom 

 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa geodetskega informativnega sistema, 
vrednotenja nepremičnin (REN) in druge geodetske evidence 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za vzdrževanje strežnika za geo-informacijski sistem, poimenovanje ulic in 
naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17), Gradbeni zakon (Uradni list RS,št. 
61/17, 72/17), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 46/16, 
31/18), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno pripravo pravnih podlag za izvajanje 
strateških razvojnih projektov in učinkovito varstvo okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je priprava pravnih podlag za izvajanje projektov. 

 

16092 Geodetske evidence 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se potrebujejo za: 

- mesečni najem iObčina - geografsko - informacijski sistem (v nadaljevanju: GIS), ki ga upravlja podjetje 
Kaliopa, 

- naročilo modulov, ki bodo olajšali delovni proces in omogočili digitalizacijo, 

- dopolnjevanje GIS s sprejetimi OPPN-ji, 

- pripravljanje podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin (GURS) za potrebe vrednotenja 
nepremičnin,  
- pripravo evidence dejanskih rab prostora (naročilo elaborata dejanske rabe zemljišč pod cestami in 
železnicami) in  

- za potrebe posodabljanja evidenc za potrebe izračunavanja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
in nadomestila za stavbna zemljišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu s pogodbo s podjetjem Kaliopa za najem strežnika GIS občine, ter ocenjenimi vrednostmi glede 
na realizacijo v prvi polovici proračuna za leto 2020 in predvidenimi novimi evidencami na področju 
prostora skladno z zahtevami zakonodaje. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 
Opis podprograma 

Na tem podprogramu se zagotavlja potrebna sredstva za pripravo različnih prostorskih aktov  in izvajanje 
potrebnih revizij, pripravi raznih študij in presoj vplivov na okolje. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17), Gradbeni zakon (Uradni list RS,št. 
61/17, 72/17), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 46/16, 
31/18), Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pravnih podlag za izdajo gradbenih dovoljenj, ki so potrebna za gradnjo in 
izvajanje drugih posegov v prostor. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je izdelati prostorske planske in izvedbene akte. 

16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za območje 
občine Vrhnika in morebitnim potrebam po izdelavi potrebnih novih strokovnih podlag. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0062  OPN Spremembe in dopolnitve 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so ocenjena na podlagi izkušenj drugih občin, ki so že pričele s spremembo OPN na podlagi 
nove zakonodaje Zurep-2/ 

16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za morebitno pripravo sprememb in dopolnitev že sprejetih OPPN-jev s 
konservatorskimi načrti, ki so sprejeti za mesto Vrhnika in Verd. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0009 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16147 Idejni projekti,revizije prostorskih aktov in CPVO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi strokovnih podlag za idejne projekte, idejnih prostorskih ureditvenih 
projektov, izvedbi morebitnih potrebnih revizij prostorskih dokumentov ali strokovnih podlag ter izdelavi 
celovitih presoj vplivov na okolje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0010 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16211 OPPN Betajnova 3 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava OPPN Betajnova 3 je namenjena pripravi načrta za pozidavo območja s stanovanjskimi hišami. 
OPPN predvidi tudi vso potrebno GJI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16219 Storitve občinskega urbanista 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena črpanju sredstev za financiranje občinskega urbanista, ki po pogodbi in na 
podlagi 44. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) opravlja naslednje storitve:  

- strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora, 

- skrbi za celostno politiko prostorskega razvoja občine, 

- skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta, 

- izvaja naloge v postopkih lokacijske preveritve v skladu z veljavno zakonodajo, 
- skrb za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih pripravi za obravnavo na sejah občinskega sveta, 

- sodelovanje na sejah odborov in komisij občinskega sveta ter na sejah občinskega sveta, 

- koordiniranje strokovnih nalog, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe s področja občinskega 
urbanista, 

- opravljanje svetovalnih ur za potrebe naročnika, 

- druge naloge, ki jih določjao veljavni predpisi s področja urejanja prostora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na ocenjenih stroških ene ure urbanista. 

16224 Priprave in spremembe OPPN-jev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena morebitnim potrebam po spremembah ali sprejemu novih Občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče temelji na stroških dosedanjih izvedb OPPN 
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5000 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Na podlagi občinske strategije so temeljni dolgoročni cilji Občine Vrhnika: 

- postati medobčinsko središče, ki zagotavlja kakovostno življenje vsem svojim prebivalcem in  je  odprta  
za  medobčinsko sodelovanje.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Strategija razvoja občine Vrhnika je naravnana dolgoročno. Za njeno izvajanje bo  skrbela 

Občina, zatoje opredelila institucionalni okvir, v katerem so določeni: 

- organe izvajanja in nadzora ter njihove naloge, 

- nosilce poročanja, način poročanja in vsebino poročil o izvajanju Strategije, 
- način vključevanja javnosti. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. Vsa sredstva, ki so načrtovana za delovanje 
SU MIRED 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave in SU MIRED. 

 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 Administracija občinske uprave 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 

 

06039001 Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon 
o javnih financah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - 
medobčinski inšpektorat 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potrebna sredstva na tej postavki so izračunana na osnovi števila zaposlenih ter ob uporabi metodologije 
in parametrov Ministrstva za finance. Na postavki so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za 
letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke in prispevke za socialno varnost za zaposlene v 
Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. Na postavki so načrtovana sredstva za premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog pravic porabe temelji na predlogu kadrovskega načrta SU MIRED in na veljavni zakonodaji. 
Sredstva so planirana skladno z planirano veljavno plačno lestvico. 

06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so načrtovane pravice proračunske porabe, potrebne za zagotavljanje vseh 
storitev in blaga s strani dobaviteljev. Proračunska postavka vključuje tudi fiksne stroške, ki so potrebni za 
nemoteno delovanje SU MIRED, kot na primer stroške dobave električne energije, stroške najemnine za 
prostore in garažo, varovanje prostorov in stroški najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 
ter podobno. Proračunska postavka zagotavlja tudi sredstva za uniforme in službene obleke ter njihovo 
vzdrževanje, registracijo in zavarovalne premije vozil ter njihovo vzdrževanje, vzdrževalne pogodbe 
računalniškega programa in servisnih storitev, poštnine, pisarniški material in podobno.Iz te proračunske 
postavke se krijejo tudi vsi stroški, povezani z strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina pravic proračunske porabe na posameznih podkontih je načrtovana na osnovi ocenjene porabe 
tekočega proračunskega leta z upoštevanjem dodatnih izdatkov in sprememb, potrebnih za zagotavljanje 
nemotenega delovanja SU MIRED 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za nakup pisarniške in računalniške opreme, nakup pisarniškega pohištva, 
ter tekoče vzdrževanje druge opreme in napeljav (radar, radijske postaje, mobilne enote) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje občinske uprave 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave 

06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izključno za  nakup pisarniškega pohištva in ostale opreme (računalniki 
(stacionarni, prenosni in tablični) in tiskalniki, radijske postaje, alarmna naprava, radarske naprave), 
potrebnih za nemoten potek dela v SU MIRED. . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0377 Nakup opreme MIS - nakup pisarniškega pohištva za potrebe delovanja SU MIRED 

OB140-07-0378 Nakup opreme MIS - nakup pisarniške opreme 

OB140-07-0146 Nakup opreme MIS - računalniška oprema 

OB140-07-0379 Nakup opreme MIS - nakup druge opreme 
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina pravic proračunske porabe na posameznih podkontih je načrtovana na osnovi ocenjenih vrednosti 
posameznih osnovnih sredstev za delo. 

7001 BEVKE 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 06029002 Delovanje zvez občin. 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za material, komunalne storitve, električno energijo, poštnino in telefonske storitve, zavarovanje, velik del 
sredstev je namenjen za ogrevanje in tekoče vzdrževanje doma KS. Del sredstev je namenjena za 
obdaritev starejših krajanov ob koncu leta ter za pogostitev ob prireditvah.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 
.  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva 
pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti 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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in požarnega varstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.  

07007 Protipožarna varnost - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V krajevni skupnosti deluje tudi gasilsko društvo, zato namenja krajevna skupnost del svojih sredstev za 
protipožarno varnost.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
1303 Železniški promet in infrastruktura 
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1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura+ 

1306 Telekomunikacije in pošta 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13036 Investicije na cestah - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za vzdrževanje cest in urejanjem nekategoriziranih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-09-0036 Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke 
OB140-13-0023 Investicije na cestah - KS Bevke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine, 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14031 Spodbujanje turizma - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke bo krajevna skupnost urejala turistično infrastrukturo, označila znamenitosti, ki so 
zanimive za turiste. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0013 Turistična infrastruktura - KS Bevke  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15156 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja del sredstev za urejanje in čiščenje jarkov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode. KS bo tudi kandidirala na razpisu Občine Vrhnika za 
razvoj kmetijstva, kjer želi pridobiti del sredstev za izvajanje omenjenega ukrepa.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena ocena stroškov. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za tekoče stroške, kot so stroški elektrike in 
komunalnih storitev ter sredstva za manjša popravila na pokopališču. Del sredstev nameni tudi za nakup 
rož in za redno urejanje pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0003 Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke  
 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objekto 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16220 Otroška igrišča-KS Bevke 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam, 1805 
Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina, 18029002 Premična kulturna dediščina 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje 
spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, 
dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov 
in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za vzdrževanje, delno obnovo sakralnih spomenikov in kulturne 
dediščine.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predvideni oceni stroškov.  

 

18072 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 so sredstva namenjena za dokončno ureditev kulturne dediščine - vaška vaga v Bevkah.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0062 Ureditev objekta kulturne dediščine - KS Bevke  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, 
ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične 
vrtove. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški programi 
18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za 
kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, 
galerije, gledališča), nakup gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 
kulturnih centrov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kultur 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost v okviru te postavke namenja sredstva za vzdrževanje dvorane, del sredstev namenja 
za tekoče stroške, kot so stroški zavarovanja in tekočega vzdrževanja. Nekaj sredstev je namenjenih tudi 
za razvoj kulture in kulturnih dogodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 238



 

 142

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, gradnjo in vzdrževanje 
športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke sofinanciranje športa krajevna skupnost namenja sredstva samo za tekoče stroške kot 
so električna energija, voda, zavarovanje ter ogrevanja.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja 
odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj izobraževanja je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

1904 Terciarno izobraževanje 

1905 Drugi izobraževalni programi 

1906 Pomoči šolajočim 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 
 

19029001 Vrtci 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 
staršev, dodatne programe v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja), nakup, gradnjo in vzdrževanje 
vrtcev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vrtcih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

19017 Vrtci - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dodatni učni material v vrtcu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

Na ravni osnovnošolskega izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih 
določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer sredstva za plačilo stroškov 
za uporabo prostora in opreme, razen materialnih stroškov, ki se krijejo iz državnega proračuna, 
nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, nabavo učil in učnih pripomočkov 
opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih 
ekskurzij, prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki jih določa zakonodaja, glasbenim šolam sredstva za 
nadomestilo stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za prevoze učencev osnovne 
šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen prevozov učencev s posebnimi potrebami ob 
pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,  sredstva za dodatne 
dejavnosti osnovne šole, sredstva za investicije, tako za osnovne kot glasbene šole, sredstva za 
poravnavo odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki, ki jih zagotavlja za 
izvajanje vzgojno izobraževalnega dela in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi. Navedene 
obveznosti se pokrivajo tako obema osnovnima šolama kot tudi enoti Bevke, ki je organizacijsko 
vključena v OŠ  Log-Dragomer ter otrokom iz občine Vrhnika, ki so vključeni v matično šolo Log-
Dragomer, kot tudi Glasbeni šoli Vrhnika. Tudi v tem proračunu so planira sredstva za izvedbo t.i. 
dodatnih dejavnosti oz. nadstandard, in sicer dodatne programe po izbiri posameznih šol, sofinanciranje 
letovanja in zimovanja, nadstandardno zaposlen kader, nagrade odličnjakom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tako osnovnošolskega kot glasbenega 
izobraževanja, zagotovitev pogojev vsakemu učencu za udeležbo pri dodatnih dejavnostih, za katere 
zagotavlja sredstva Občina Vrhnika. 

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

Letni cilji so prilagojeni razpoložljivim sredstvom na proračunski postavki - izvedba nujno potrebnih 
investicij, zagotoviti možnost vključitve otrok  v program zimovanja in letovanja, zagotoviti možnost 
vključitve otrok v glasbeno in plesno izobraževanje. Kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih 
ciljev so: realizacija planiranih investicij, število vključenih otrok v dodatne programe, število vključenih 
otrok v programe glasbenega in plesnega izobraževanja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

19039001 Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 

V okviru navedenega programa se zagotavljajo pogoji za delovanje osnovnih šol (materialni stroški, 
dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup gradnja in 
vzdrževanje osnovnih šol), katerih ustanoviteljica je Občina Vrhnika ter enote Bevke, ki je organizacijsko 
vključena v OŠ  Log-Dragomer, finančna sredstva pa zagotavlja Občina Vrhnika. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Odlok o ustanovitvi  
javnega VIZ OŠ  Ivana Cankarja,  Odlok o ustanovitvi javnega VIZ OŠ  Antona Martina Slomška Vrhnika, 
Odlok o preoblikovanju javnega VIZ OŠ  Log Dragomer. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za šolstvo v Bevkah in sicer za predstave, razstave in druge prireditve, ki jih 
organizira Podružnična osnovna šola Bevke za krajane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

20 SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje lahko zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, 
ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, 
telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj socialnega varstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 Varstvo otrok in družine 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 

Program 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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen sodelovanju 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.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o socialnem varstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

20009 Dotacija društvom - KS Bevke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pomoč pri izvedbi prireditev ŠD Bevke - tek Bevke, KD -pevski zbor in oratorij 
ter Karitas Bevke.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 
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7002 BLATNA BREZOVICA 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov. 
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04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za obdaritev starejših občanov in pogostitev ob krajevnem prazniku.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov.  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 0603 Dejavnost občinske uprave 

 

 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
06029002 Delovanje zvez občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, električno energijo, poštnino in telefonske storitve ter 
zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora in za 
morebitne druge nepredvidene odhodke, ki nastanejo pri delovanju krajevne skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,13029002 Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja občinskih cest 13029003 Urejanje cestnega prometa,13029004 Cestna razsvetljava,13029005 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih 
cest. 
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se namenjajo za nujno ureditev nekategoriziranih poljskih poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na realizaciji v letu 2020.  

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti,1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine,14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo Občina Vrhnika objavila razpis na področju turizma na katerega se bodo lahko prijavile 
tudi krajevne skupnosti. V okviru te postavke bo krajevna skupnost urejala turistično infrastrukturo, 
označila znamenitosti. Sredstva so predvsem namenjena  za dokončno ureditev hostla, obnova fasade in 
okolice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0005 Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad 
onesnaženjem okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za ureditev meteornih voda na njenem območju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS 
Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki krajevna skupnost zagotavlja sredstva za tekoče stroške kot so stroški elektrike, 
zavarovanja, komunalnih storitev in vzdrževanja  ter sredstva za manjša popravila na pokopališču in 
mrliški vežici.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni realizacije v letu 2020. 
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069002 Nakup zemljišč 
 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 

Podprogram namenja sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč 
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o temeljni geodetski izmeri 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namerava prodati del svojih zemljišč zato v proračunu planira tudi sredstva za plačilo 
davka od prodaje nepremičnin.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost planira nakup zemljišča v bližini športnega parka in sicer parcelo številka 187/0 k.o. 
Blatna Brezovica.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0057 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 
1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina, 18029002 Premična kulturna dediščina 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje 
spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, 
dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov 
in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za ohranjanje in tekoče vzdrževanje sakralnih spomenikov in sicer 
za obnovo vaške kapelice.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predvideni oceni stroškov.   

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, gradnjo in vzdrževanje 
športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je krajevna skupnost zgradila novo športno igrišče. Iz te postavke namenja sredstva za 
tekoče stroške kot so stroški elektrike in komunalnih storitev, zavarovanja in drugih tekočih stroškov.V 
letu 2020 bo KS obnovila balinišče v športnem parku. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0039 Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 
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7004 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov. 
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04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke krajevna skupnost namenja sredstva za obdaritev starejših občanov ob koncu leta.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, električno energijo, poštnino in telefonske storitve ter 
zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora in za 
morebitne druge nepredvidene odhodke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na polletni realizaciji v letu 2020. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva 
pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti 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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in požarnega varstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.  

07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost in gasilski dom se nahajata v isti stavbi, zato krajevna skupnost namenja del sredstev 
tudi za tekoče vzdrževanje stavbe oziroma njene okolice. V letu 2020 KS namenja  sredstva tudi za 
nakup nekaj gasilske opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno 
Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se v letu 2020 namenjajo za ureditev javnih poti skozi naselje Lesno Brdo, za 
pridobitev projektne dokumentacije za razširitev ceste. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine,14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14029 Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke bo krajevna skupnost namenila sredstva za urejanje turistične infrastrukture, 
označila kažipote ter postavila informacijske table.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0010 Turistična infrastruktura - KS Drenov Grič - Lesno Brdo  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za ureditev boljšega odvodnjavanja krajevna skupnost namenja del sredstva za izkop jarkov.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0200 Izkop jarkov - KS D.G. - L.B. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039003 Objekti za 
rekreacijo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki krajevna skupnost planira sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča. V letu 2022 
namenja KS večji del sredstev za izgradnjo mrliške vežice v Lesnem Brdu. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predvideni oceni stroškov.  

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost bo s sredstvi obnovila in uredila otroško igrišče na njenem območju.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0202 Otroško igrišče - KS D.G. - L.B.  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 1803 Programi v kulturi, 1804 Podpora posebnim skupinam, 1805 
Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina,18029002 Premična kulturna dediščina 

 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, 
vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje 
spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, 
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dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov 
in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18056 Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredsteva namenja za obnovo sakralnih objektov v krajevni skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov.  

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa, 18059002 Programi za mladino 

 

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, gradnjo in vzdrževanje 
športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18070 Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost planira v letu 2022 sredstva za rekonstrukcijo in dokončno ureditev asfaltne ploščadi v 
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Športnem parku Dren. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0021 Ureditev asfaltne ploščadi - KS D.G. - L.B.  

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

7005 LIGOJNA 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava, 0402 Informatizacija uprave, 0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,04039003 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov. 

04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost planira sredstva za obdaritev starejših občanov in otrok do 7. leta starosti, ki jo izvede 
ob koncu leta. Del sredstev je namenjen tudi praznovanju krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 0603 Dejavnost občinske uprave. 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 06029002 Delovanje zvez občin 
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06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, električno energijo, poštnino in telefonske storitve ter zavarovanje. Prav tako je del 
sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora in za morebitne druge nepredvidene 
odhodke.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 

 
 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče 
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vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 13029002 Investicijsko vzdrževanje in 
gradnja občinskih cest 13029003 Urejanje cestnega prometa, 13029004 Cestna razsvetljava, 13029005 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest, 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih 
cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnavljali se bodo kolovozi in nekategorizirane poljske poti. V proračunu za leto 2022 krajevna skupnost 
namenja sredstva tudi za ureditev in asfaltiranje ceste V kote, parc št. 1882, k.o. Velika Ligojna, (600 m).   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0042 Ceste - KS Ligojna  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 
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1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

15153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja del sredstev za urejanje in čiščenje jarkov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode. KS bo kandidirala tudi na razpisu Občine Vrhnika za 
razvoj kmetijstva, kjer želi pridobiti  del sredstev za izvajanje omenjenega ukrepa.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na predvideni oceni strošov.  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 16029003 Prostorsko načrtovanje 
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1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039003 Objekti za 
rekreacijo, 16039004 Praznično urejanje naselij 16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16072 Pokopališče - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za tekoče stroške kot so stroški elektrike, komunalnih storitev ter 
stroški tekočega vzdrževanja. Na pokopališču se bo redno urejalo tudi okolico. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in na oceni predvidenih stroškov. 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 268



 

 172

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16084 Otroška igrišča - KS Ligojna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za vzdrževanje otroškega igrišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0044 Otroška igrišča - KS Ligojna  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

7007 PODLIPA - SMREČJE 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov. 

04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja ob koncu leta sredstva za obdaritev starejših občanov. Za najmlajše pa 
pripravi  t.i. miklavževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, električno energijo, poštnino in telefonske storitve ter 
zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora in za 
morebitne druge nepredvidene odhodke ter za organizacijo otroških delavnic in restavratorskih delavnic.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in predvideni oceni stroškov.  
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 
1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 
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1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se namenjajo za ureditev nekategoriziranih poljskih poti ter za zimsko pluženje 
poti do vodnega zajetja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa) 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja del sredstev za obnovo vaških cest na območju svoje krajevne skupnosti. V 
letu 2022 planira asfaltirati cesto od odcepa iz glavne ceste Podlipa do mostu pri Žitku (300 m), parc. št. 
257/2, k.o. Stara Vrhnika. 

 

 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0206 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti,1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine,14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo Občina Vrhnika objavila razpis na področju turizma na katerega se bodo lahko prijavile 
tudi krajevne skupnosti. V okviru te postavke bo krajevna skupnost urejala turistično infrastrukturo kot so 
znaki in kažipoti. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0067 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroških.  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smerečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja del sredstev za urejanje in čiščenje jarkov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode v krajevni skupnosti. KS bo kandidirala na razpisu 
Občine Vrhnika za razvoj kmetijstva, kjer želi pridobiti del sredstev za izvajanje omenjenega ukrepa.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišče temelji na predvideni oceni stroškov.   

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno 
mrežo). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za ureditev vodohranov. Zaradi večkratnih okvar na vodovodnem 
omrežju (Razorska dolina) se bo v letu 2022 opravila dodatna sanacija vodovodnega objekta na javnem 
vodovodu v krajevni skupnosti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0068 Hidrantno omrežje  - KS Podlipa Smrečje   

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizacij in predvideni oceni stroškov.  

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS 
Podlipa - Smrečje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov, kot so stroški električne energije, 
komunalnih storitev in zavarovanja. Del sredstev je namenjen tudi za manjša obnovitvena dela.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni realizacije v letu 2020. 

7008 POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

04026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022  bo  KS Padež, Pokojišče, Zavrh  del svojih sredstev namenila za dokončanje gradbenih del 
pri Domu krajevne skupnosti, ki ga gradi skupaj z PGD.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0037 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena temelji na oceni stroškov investicije.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 06029002 Delovanje zvez občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za stroške plačilnega prometa ter za morebitne druge nepredvidene odhodke ter za električno energijo, 
komunalne storitve ter telefon.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predvideni oceni stroškov.  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 
1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 
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1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, 
Zavrh 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se namenjajo za ureditev nekategoriziranih poljskih poti ter za zimsko pluženje 
posameznih odsekov cest. V letu 2022 KS namenja del sredstev tudi za asfaltiranje ceste Padež-
Cerknica (250 m). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020.  
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7009 SINJA GORICA 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov. 
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04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost ob koncu leta organizira pogostitev in obdaritev starejših občanov. Tradicionalno 
pripravlja tudi t.i. miklavževanje za najmlajše v krajevni skupnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in približnem številu starejših občanov. 

  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin, 06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, električno energijo, reprezentanco, poštnino in telefonske 
storitve ter zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora 
in za morebitne druge nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju krajevne skupnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni realizacije za leto 2020.  

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti,1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine, 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14033 Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo Občina Vrhnika objavila razpis na področju turizma na katerega se bodo lahko prijavile 
tudi krajevne skupnosti. V okviru te postavke bo krajevna skupnost urejala turistično infrastrukturo, 
postavila bo nekaj za turiste zanimivih informacijskih tabel. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0015 Turistična infrastruktura - KS Sinja Gorica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS 
Sinja Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče stroške, kot so stroški elektrike, komunalnih storitev in drugih izdatkov 
za tekoče vzdrževanje pokopališča. V letu 2022 so sredstva namenjena za adaptacijo in širitev pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0350 Mrliška vežica - KS Sinja Gorica   

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni stroškov predvidenih del in oceni realizacije v letu 2020. 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16086 Otroška igrišča - KS Sinja Gorica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 se bodo sredstva namenila za vzdrževalna dela in dokončno obnovitev otroških igral. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0047 - Otroška igrišča - KS Sinja Gorica 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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7010 STARA VRHNIKA 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostori. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje. 
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04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončno ureditev Doma krajevne skupnosti, predvsem obnovitev strehe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0221 Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 
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06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. To so sredstva, ki so 
namenjena za pisarniški material, komunalne storitve, reprezentanco, električno energijo, poštnino in 
telefonske storitve ter zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje 
poslovnega prostora  in za morebitne druge nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju 
krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni realizacije v letu 2020.  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost bo v letu 2022 urejala nekategorizirane poljske poti.  

 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na osnovi predvidenih stroškov vzdrževanja. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS 
Stara Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče stroške kot so stroški elektrike, komunalnih storitev in 
tekočega vzdrževanja pokopališča in najemnino zemljišča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0028 Obnova pokopališča in vežice - KS Stara Vrhnika  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na predvideni oceni stroškov in realizaciji  v letu 2020. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine) 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 Programi v kulturi 

1804 Podpora posebnim skupinam 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 290



 

 194

 

 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa 

18059002 Programi za mladino 

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, gradnjo in vzdrževanje 
športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo krajevna skupnost namenila sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje športnih 
objektov in površin. Del sredstev je namenjenih tudi adaptacijii nekaterih športnih površin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov. 

7011 VERD 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 

 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Namenjena so za 
pisarniški material, reprezentanco, električno energijo, poštnino in telefonske storitve ter zavarovanje. 
Prav tako je del sredstev namenjen za najemnino poslovnega prostora in za morebitne druge 
nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 in na predvideni oceni stroškov.  
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečam. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva 
pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno varstvo. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, 
stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti 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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in požarnega varstva  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno delovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje sistema.  

07011 Gasilski dom - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost in gasilski dom se nahajata v isti stavbi, zato krajevna skupnost namenja del sredstev 
tudi za tekoče vzdrževanje stavbe oziroma njene okolice.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni stroškov tekočega vzdrževanja.  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se namenjajo za ureditev intervencijske poti v Janezovi vasi (350m). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0228 Asfaltiranje krajevnih cest - KS Verd 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na osnovi predvidenih stroškov. 

13029004 Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13209 Javna razsvetljava - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost bo na svojem območju urejala javno razsvetljavo. Načrtuje se postavitev javne 
razsvetljave v Janezovi vasi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0020 Javna razsvetljava - KS Verd 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
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gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14030 Spodbujanje turizma - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo Občina Vrhnika objavila razpis na področju turizma na katerega se bodo lahko prijavile 
tudi krajevne skupnosti. V okviru te postavke bo krajevna skupnost urejala turistično infrastrukturo, 
informacijske table in kažipote. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0011 Turistična infrastruktura - KS Verd  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor, 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja del sredstev za urejanje in čiščenje jarkov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode v krajevni skupnosti. KS bo v letu 2022 kandidirala na 
razpisu Občine Vrhnika za razvoj kmetijstva, kjer želi pridobiti del sredstev za izvajanje omenjenega 
ukrepa.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni prednidenih stroškov.  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS 
Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Velik del sredstev krajevna skupnost namenja za rekonstrukcijo in adaptacijo pokopališča ter za širitev 
pokopališča, saj primanjkuje prostora za nove grobove.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0230 Širitev pokopališča - KS Verd 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za tekoče stroške kot so stroški elektrike, komunalnih storitev ter 
tekočega vzdrževanja pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na polletni realizaciji v letu 2020.  

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev na postavki je namenjenih za tekoče vzdrževanje Retovja in parka kot je čiščenja in košenje 
trave. V letu 2022 pa bo krajevna skupnost aktivna pri dodatni ureditvi parka.  
   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni realizaciji v letu 2020 in oceni predvidenih stroškov ureditve parka.  
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7012 VRHNIKA BREG 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostori. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za kvalitetno razpolaganje in upravljanje. 
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04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev fasade na objektu Doma krajanov, na Tržaški cesti 11.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0024 Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Breg 

OB140-16-0065 Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Breg  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 
 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, reprezentanco, električno energijo, poštnino in telefonske 
storitve ter zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, 
sodne stroške in za morebitne druge nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju krajevne 
skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1306 Telekomunikacije in pošta 

 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
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13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo cest na območju krajevne skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0232 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13029004 Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so namenjena tudi sredstva za ureditev javne razsvetljave na območju krajevne skupnosti. 
Namen je urediti javno razsvetljavo ob cesti na Čuži. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0059 Javna razsvetljava -KS Vrhnika Breg  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine, 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo Občina Vrhnika objavila razpis na področju turizma na katerega se bodo lahko prijavile 
tudi krajevne skupnosti. V okviru te postavke bo krajevna skupnost sofinancirala urejanje turistične 
infrastrukture. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0008 Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Breg  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1505 Pomoč in podpora ohranjanju 
narave1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15209 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za urejanje in čiščenje vodotokov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode. KS bo kandidirala tudi na razpisu Občine Vrhnika, kjer 
želi pridobiti  del sredstev za izvajanje omenjenega ukrepa. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo, 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 16039003 Objekti za 
rekreacijo, 16039004 Praznično urejanje naselij, 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objekto 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost sredstva namenja za vzdrževanje otroškega igrišča in že obstoječih igral.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0019 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

7013 VRHNIKA CENTER 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnost 

i04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostori. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev fasade na objektu Doma krajanov na Tržaški cesti 11. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0025 Obnova stavbe Tržaška c. 11- KS Vrhnika Center 

OB140-16-0064 Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 
 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 
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06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občine. 

06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, reprezentanco, električno energijo, poštnino in telefonske 
storitve ter zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, 
sodne stroške in za morebitne druge nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju krajevne 
skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020 ter na predvidenih stroških tekočega vzdrževanja.   

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

 

 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
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in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za  ureditev in asfaltiranje ceste na svojem območju.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0027 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13029004 Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljav 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost bo uredila javno razsvetljavo na svojem območju.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0056 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v Občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve1502 Zmanjševanje onesnaženja, 
kontrola in nadzor1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 1505 Pomoč in podpora ohranjanju 
narave1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 
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15210 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za urejanje in čiščenje vodotokov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode. KS bo kandidirala tudi na razpisu Občine Vrhnika, kjer 
želi pridobiti  del sredstev za izvajanje omenjenega ukrepa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 
 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
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16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objekto 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje že obstoječih igrišč in možen nakup dodatnih igral. KS v 
letu 2022 namerava urediti prostor za novo otroško igrišče na območju krajevne skupnosti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0237 Igrala za otroško igrišče - KS Vrhnika Center, 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni predvidenih stroškov.  

16188 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost planira sredstva za postavitev zunanjega fitnesa. Fitnes bodo uporabljali vsi rekreativci 
in sprehajalci.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-16-0063 Zunanji fitnes - KS Vrhnika Center  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

 

7014 VRHNIKA VAS 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 
 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine in investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostori. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za ureditev fasade na objektu Doma krajanov na Tržaški cesti 11. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-13-0026 Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnika Vas 
OB140-16-0066 Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Vas 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
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povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 
 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, reprezentanco, električno energijo, poštnino in telefonske 
storitve ter zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, 
za sodne stroške in za morebitne druge nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju krajevne 
skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 

. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 
13029004 Cestna razsvetljava 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost bo v letu 2022 sofinancirala asfaltiranje cest na območju krajevne skupnosti. Načrtuje 
se asfaltiranje Tankovske ceste, od križišča za Logatec, mimo Mediča do objekta za mletje lesa (600 m). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0038 Asfaltiranje cest - Vrhnika Vas 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

13029004 Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za ureditev javne razsvetljava na svojem območju. Načrtuje se 
postavitev javne razsvetljave na Gabrčah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-14-0050 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Vas  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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14 GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 1402 Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine, 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V okviru te postavke se načrtuje urejanje turistične infrastrukture, ki jo krajevna skupnost sofinancira, to 
je postavitev označevalnih in usmerjevalnih tabel.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0008 Turistična infrastruktura - KS Vrhnika Vas 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj varovanja okolja in naravne dediščine je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za varovanje podtalnice, gradnjo in vzdrževanje zadrževalnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

 

15211 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za urejanje in čiščenje vodotokov na svojem območju. Ukrep je 
pomemben, saj se s tem poveča pretočnost vode. KS bo kandidirala tudi na razpisu Občine Vrhnika, kjer 
želi pridobiti  del sredstev za izvajanje omenjenega ukrepa. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, 
otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost načrtuje zgraditi otroško igrišče in kupiti opremo za primerno ureditev le tega. 
Predvsem pa se išče možno zemljišče za ureditev otroškega igrišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-08-0057 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 
(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj kulture, športa in nevladnih organizacij je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 
stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 1803, Programi v kulturi 1804, Podpora posebnim skupinam 1805 
Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa, 18059002 Programi za mladino 

 

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 

Podprogram lahko namenja sredstva za dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje športne zveze, 
nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v 
športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, financiranje športa invalidov, 
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, najemnine športnih objektov, nakup, gradnjo in vzdrževanje 
športnih objektov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

18064 Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost načrtuje na primerni lokaciji postaviti zunanji fitnes.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0009 Fitnes v naravi - KS Vrhnika Vas 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

7015 ZAPLANA 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni 
uradi na različnih ravneh oblasti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0401 Kadrovska uprava 

0402 Informatizacija uprave 

0403 Druge skupne administrativne  službe 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno obveščanje javnosti, izvedbo dogodkov in zagotavljanje sredstev 
za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem in za poslovne prostore občine. 

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Podprogram obsega sredstva za pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih 
zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samouprav 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetna in strokovna izvedba dogodkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvedbo dogodkov. 

04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za obdaritev starejših občanov in otrok ter sredstva za praznovanje 
krajevnega praznika. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na oceni števila otrok in starejših občanov ter na ocenjenih stroških za praznovanja.  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 
povezovanja občin. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini 
Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

0603 Dejavnost občinske uprave 
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin in zvez občin. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

06029002 Delovanje zvez občin 

 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje ožjih delov občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občin. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje ožjih delov občin. 

06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče delovanje krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena 
za pisarniški material, komunalne storitve, reprezentanco, električno energijo, poštnino in telefonske 
storitve ter zavarovanje. Prav tako je del sredstev namenjen za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora in 
za morebitne druge nepredvidene odhodke, ki lahko nastanejo pri delovanju krajevne skupnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020.  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 
infrastrukture in vodne infrastrukture. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je kvalitetno izvajanje nalog, ki 
zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 324



 

 228

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se namenjajo za ureditev nekategoriziranih poljskih poti.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

/ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na realizaciji v letu 2020. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 
(pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem promet. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

13062 Investicije na cestah - KS Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja sredstva za asfaltiranje cest na območju Zaplane. Načrtuje asfaltiranje ceste 
nad Dolinarjem-Pepelnjak (500 m), parc. št. 66/3, 79/21, k.o. Zaplana in cesto v Bogatajevo dolino-Trčkov 
Grič (100 m), parc. št. 413/4, 413/8, k.o. Zaplana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-07-0244 Asfaltiranje cest - KS Zaplana 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 
gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj gospodarstva je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini Vrhnika. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 1402, Pospeševanje in podpora 
gospodarski dejavnosti 1403, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih 
turističnih organizacij (TIC), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične 
infrastrukture (znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, 
upravljanje in tekoče vzdrževanje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

14032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo Občina Vrhnika objavila razpis na področju turizma na katerega se bodo lahko prijavile 
tudi krajevne skupnosti. V okviru te postavke bo krajevna skupnost urejala turistično infrastrukturo, 
označila znamenitosti, ki so zanimive za turiste.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-15-0014 Turistična infrastruktura - KS Zaplana  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

 Področje zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, kamor spada prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je kvalitetno izvajanje nalog, 
ki omogočajo izvajanje strategije prostorskega razvoja v občini Vrhnika 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je gospodarno in kvalitetno izvajanje nalog 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Podprogram vsebuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje 
socialnih grobov, stroške pogrebnega obreda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje. 

16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS 
Zaplana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost namenja del sredstev za tekoče vzdrževanje pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB140-11-0078 Mrliška vežica in pokopališče 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

/ 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

OB140-07-0003 Nakup druge opreme in 
napeljav 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev pogojev za delo občinske uprave. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0004 Investicijsko vzdrževanje in 
obnova 

Namen in cilj 

Namen in cilj je investicijsko vzdrževanje objektov, v katerih deluje občinska uprava 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0005 Nakup računalniške opreme 
Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave z nakupom računalniške opreme. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0007 Nakup opreme za CZ 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nabavo opreme in delovanje sistema ZRP (CZ): 

V skladu s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 
2021 - 2025 je za leto 2022 planiran nakup zaščitne, osebne, skupne ter specifične opreme za naslednja 
področja: 

- Izvajanje prve pomoč (avtomatski defibrilatorji - AED, kovček s kisikom za prvo pomoč in osebna 
varovalna zaščitna oprema), 

- reševanje iz višin/globin (tehnična in osebno varovalno zaščitna oprema), 

- tehnično reševanje (protipoplavna zaščita, zaščitne ponjave, električni agregat in potopne črpalke 
večjih zmogljivosti), 
- oprema za posredovanje pri nesrečah z nevarnimi snovmi in izvajanje dekontaminacije (zaščitne 
maske, sredstva za dezinfekcijo, pretočne črpalke za nevarne snovi, merilniki prisotnosti nevarnih 
snovi/plinov),  

- reševanje iz/na vodi (osebna varovalna in zaščitna oprema, oprema za reševanje),  

- oskrba in namestitev (osebna zaščitna oprema, šotori za oskrbo in namestitev in oprema za oskrbo v 
primeru množične nesreče). 

- oprema za logistiko/informatiko ter komuniciranje (radijske postaje, posodobitev računalniške in 
ostale programske in elektronske opreme).  
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V skladu z razpoložljivimi sredstvi in prioritetami se nabavlja tudi specifična oprema širšega pomena, kot 
so npr. protipoplavne bariere. Nabor specifične opreme se usklajuje glede na potrebe na terenu, nakup 
pa potrdi štab CZ Vrhnika v skladu z letnim planom oziroma z usmeritvami države (zakonodaje).  

Zagotavlja se tudi zaščitna oprema za preventivno občanov, saj je tudi za njih potrebno zagotoviti 
osebno-varovalno opremo (npr. zaščitne maske, sredstva za denzifekcijo). Takšna oprema se je izkazala 
kot ključna v primeru razglašene epidemije COVID-19. Nenazadnje pa je potrebno tudi zagotoviti opremo 
za dlje trajajoče intervencije, saj je v konkretnih primerih odzivnost odvisna predvsem od lokalne 
opremljenosti in pripravljenosti civilne zaščite. Zato je samozadostnost občine v takšnih kriznih razmerah 
nujna.  

 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0009 Sanacija zaklonišč 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje osnovnega rednega vzdrževanja v skladu z zakonodajo in 
zahtevami pristojnih inšpekcijskih služb, in sicer za primere manjših rednih popravil v zaklonišču v 
Kulturnem centru Vrhnika, Tržaška cesta 32 in v dveh zaklonišč v OŠ Ivana Cankarja, Lošca 1.  

 

Zaradi boljše odzivnosti sistema ZRP in povečanja specifične opreme (postelje, dezinfekcijska sredstva, 
osebna varovalna zaščitna oprema itd.), je potrebno tudi pripraviti prostor za ustrezno začasno 
skladiščenje. Pri tem je potrebno upoštevati tudi smernice glede razdeljevanja le-te. Zato se v letu 2021 in 
2022 predvideva priprava prostora (logističnega centra) za namen skladiščenja in razdeljevanja opreme 
CZ v zaklonišču Kulturnega centra Vrhnika.  

 

Zaklonišča so bila obnovljena v letih 2013 in 2014 in imajo potrdilo o ustreznosti zaklonišča za dobo 10 
let. Zato bo v letih 2023 in 2024 potrebno zagotoviti povečanje sredstev za namen podaljšanja potrdila o 
primernosti zaklonišča za nadaljnje 10 let obdobje. Informativni znesek pregleda znaša cca 7.300,00 
EUR. 

 

Stanje projekta 

Izvajanje vzdrževanja.Izvajanje vzdrževanja poteka po letnem planu za preureditev prostorov za namen 
skladiščenja in razdeljevanja opreme CZ (logistični center).  

 
Pridobiva se ponudbe za podaljšanje veljavnosti potrdila. 

 

OB140-07-0011 Nakup gasilskega avtomobila 
Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotavljanje požarne varnosti in zaščite ter reševanja v občini Vrhnika. Zanavljanje in 
nabava gasilskih vozil poteka po načrtovanem razvoju javne gasilske službe (JGS). Podlaga je Program 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2021 - 2025 ter sklepi 
poveljstva Občine Vrhnika. V letu 2022 se predvideva nakup specialnega vozila (avto cistern AC): PGD 
Ligojna AC 15/50 (2022).  

 
Cena gasilskega vozila in opreme vgrajene v vozilu, ki je v skladu s tipizacijo vozila in potrebna za 
delovanje JGS, se je v zadnjem petletnem obdobju bistveno povečala. Trenutno ocenjena vrednost 
takšnega vozila znaša cca 300 000 €. Razlog za povišanje cene vozila je v opremljanju za opravljanje 
specialnih nalog, ki jih botrujejo nepredvidljive situacije. Samo v zadnjih petih letih smo bili občini deležni 
večjih požarov, neurij, nesreč v cestnem in železniškem prometu, žledoloma, nesreč z nevarnimi snovi, 
poplav. Hkrati se izvajajo druge pomembne dejavnosti, kot je prevoz čiste vode. Zato morajo biti vozila 
opremljena s sodobno in učinkovito opremo. Cena je odvisna tudi od tržnih cen vozil in prispelih ponudb 
prejetih na javnem razpisu za izvedbo nadgradnje vozila. 
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Pomembno je poudariti, da člani PGD poleg prostovoljnega dela v društvu in usposabljanj, s svojim 
prostovoljnim delom tudi sami zagotavljajo dodatna finančna sredstva, ki so namenjena izključno za 
nakup opreme in vozil. Sofinanciranje poteka v skladu z dogovorom, in sicer v razmerju; Občina Vrhnika : 
društvo (PGD) = 70% : 30%.  
 

K zvišanju postavke botrujejo tudi nepredvidljive situacije, kjer mora JGS v izrednih dogodkih posredovati 
prva in avtonomno. V občini Vrhnika je v letu 2019 bilo 129 intervencij, zato je zahtevani znesek 
minimalen v primerjavi z zneskom, da bi to delo opravljali poklicni gasilci, kot je to v nekaterih drugih 
občinah. Kljub temu, pa je strokovno delo, oprema in usposobljenost prostovoljcev primerljivo s 
poklicnimi. Zato je potrebno zagotoviti zadostno zalogo ustreznega orodja, zaščitne opreme in osebno 
varovalne opremo. Hkrati se zaostruje tudi zakonodaja, kar posledično pomeni, da je potrebno opremo 
pogosteje preverjati oziroma zanavljati v krajšem času.  

Nenazadnje, finančno stanje društev je močno odvisno od gospodarskih razmer v državi. Trenutna 
situacija zaradi priporočil vlade, gasilcem ne omogoča pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na 
običajen način z zbiranjem prostovoljnih sredstev oziroma organiziranja veselic. PGD-jem je zato nujno 
potrebno omogočiti kar najbolj učinkovito delovanje, saj je to njihova edina nagrada za požrtvovalno 
prostovoljno delo, ki je pogosto premalo cenjeno.  

V kolikor želimo tudi v bodoče uspešno zagotavljati požarno varstvo in dejavnost zaščite, reševanja in 
pomoči ter spodbujati njen razvoj, je potrebno temu primerno zagotoviti ustrezna vozila in opremo ter 
finančna sredstva za nakup le-te. 

 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0012 Poraba požarne takse 
Namen in cilj 

Namen in cilj je opremljanje področja požarnega varstva. 
Sredstva požarnega sklada so ločeni in namenski prihodki iz proračuna države, ki so izključno namenjeni 
opremljanju na področju požarnega varstva v Občini Vrhnika (nakup zaščitno reševalne opreme in vozil). 
Sredstva dodeli Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade RS (država). Mesečno so 
nakazana na Občinski račun. S prejetimi sredstvi razpolaga občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada.  

Višina sredstev se letno spreminja in je odvisna od vplačanih premij za požarno zavarovanje fizičnih in 
pravnih oseb. Ker višina le-te ni znana v naprej in jih občina lahko le planira na podlagi preteklih nakazil 
države, je potrebno sredstva v planu preseči, saj je v nasprotnem primeru potrebno izvesti 
prerazporeditev sredstev iz redne dejavnosti CZ, kar pa je v veliko škodo občine. Posledično se 
zmanjšajo sredstva na predpostavki za redno dejavnost CZ. Zato je postavka za leto 2021 glede na 
pretekle prilive države fiktivno povečana. Ker so ta namenska sredstva nakazana iz proračuna države, je 
potrebno ta znesek upoštevati ločeno od planiranih sredstev v občinskem proračunu namenjenih za ZRP.  
 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0016 Večja vzdrževalna dela na 
poslovnih prostorih 

Namen in cilj 

Namen in cilj je adaptacija poslovnih prostorov 

Stanje projekta 

 V izvajanju 
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OB140-07-0019 Zamenjava stavbnega pohištva 
Namen in cilj 

Namen in cilj je zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva v občinskih stanovanjih. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0035 ZIC - nakup računalniške 
opreme 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev pogojev za delovanje zavoda 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0036 ZIC - oprema za vzdrževanje 
(orodje in naprave) 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev pogojev za izvajanje nalog zavoda 

Stanje projekta 

 V izvajanju 

OB140-07-0038 Telovadnica Partizan - oprema 
Namen in cilj 

Namen in cilj je nakup športne opreme za telovadnice, ki so v upravljanju Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0052 OŠ Log - Dragomer - nakup 
opreme Bevke 

Namen in cilj 

Namen in cilj je nakup opreme za učilnice 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0058 Gozdne ceste - vzdrževanje in 
gradnja 

Namen in cilj 

Namen in cilj je vzdrževanje, gradnja in obnova gozdnih cest skladno s Programom za vzdrževanje 
gozdnih cest, ki ga izdela Zavod za gozdove. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB140-07-0088 Osvetlitev prehodov 
Namen in cilj 

Namen in cilj je povečanje prometne varnosti z osvetlitvijo prehodov predvsem na šolskih poteh. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0106 Kanalizacija - dokumentacija - 
kataster 

Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava katastra kanalizacijskega omrežja skladno z zahtevami države, ki vodi kataster 
celotne gospodarske javne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Vsako leto se izdela kataster kanalizacije za nove vode in v kolikor je to potrebno obnavlja kataster starih 
vodov. 

OB140-07-0112 Sanacija brežin 
Namen in cilj 

Namen in cilj je sanacija brežin. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0144 Meritve, parcelacije - občina 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izvedba geodetskih storitev. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0146 Nakup opreme MIS - 
računalniška oprema 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev pogojev za delo SU MIRED, med katere spada tudi posodobitev računalniške 
opreme ter nakup licenc. 

 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0200 Izkop jarkov - KS D.G.-L.B. 
Namen in cilj 

Namen je izkop jarkov s ciljem nezadrževanja vode na poseljenem območju. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
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OB140-07-0202 Otroško igrišče - KS D.G.-L.B. 
Namen in cilj 

Namen in cilj je urediti otroško igrišče v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0221 Obnova doma KS - KS Stara 
Vrhnika 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnova ter ureditev Doma krajevne skupnosti, ureditev prostorov za aktivnosti in 
delovanje KS.  

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0228 Asfaliranje krajevnih cest - KS 
Verd 

Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija cest v krajevni skupnosti in s tem zagotoviti boljšo varnost udeležencem v 
cestnem prometu.  

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0230 Širitev pokopališča - KS Verd 
Namen in cilj 

Namen in cilj je širitev pokopališča z zagotovitvijo dodatnih grobnih polj. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0232 Investicije na cestah - KS V 
rhnika - Breg 

Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija cest na področju krajevni skupnosti Vrhnika Breg.  

Stanje projekta 

 V pripravi 

OB140-07-0244 Asfaltiranje cest - KS Zaplana 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest v krajevni skupnosti in zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.  

Stanje projekta 

V izvajanju 
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OB140-07-0272 Hidranti 
Namen in cilj 

Namen projekta je postavitev hidrantov in s tem izboljšanje požarne varnosti. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0283 Nakup opreme - občinski svet 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev glasovanja na sejah Občinskega sveta z glasovalno napravo. 

Stanje projekta 

Sistem je vzpostavljen, sredstva so namenjena za morebitno nadgradnjo. 

OB140-07-0284 Nakup opreme za 
razmnoževanje 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev kopirnih strojev za delovanje občinske uprave. 

Stanje projekta 

 V izvajanju 

OB140-07-0285 Nakup opreme za tiskanje 
Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotovitev tiskalnikov za delovanje občinske uprave. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0286 Razpis kmetijstvo 
Namen in cilj 

Namen projekta je dodeljevanje pomoči kmetijstvu - preko javnega razpisa. S tem se sledi cilju 
spodbujanja kmetijstva na območju občine. 

Stanje projekta 

 V izvajanju 

OB140-07-0287 Razpis gospodarstvo 
Namen in cilj 

Namen projekta je dodeljevanje sredstev za gospodarstvo - preko razpisa. S tem se sledi cilju 
spodbujanja podjetništva in obrti v občini. 

Stanje projekta 

 V izvajanju 
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OB140-07-0289 Obnove - stanovanja 
Namen in cilj 

Namen in cilj je obnova stanovanj v lasti občine in s tem ohranjanje vrednosti stanovanj ter zagotovitev 
ustreznih bivanjskih razmer. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-07-0301 OŠ IC - nakup opreme 
Namen in cilj 

Namen in cilj je zamenjava dotrajane opreme v šoli. 

Stanje projekta 

 V izvajanju 

OB140-07-0302 OŠ IC - vzdrževanje 
Namen in cilj 

Namen in cilj je vzdrževanje šolskih objektov. 

Stanje projekta 

 V izvajanju 

OB140-07-0319 Ceste - dokumentacija 
Namen in cilj 

Namen in cilj je pridobitev dokumentacije za obnovo in izgradnjo cest na območju občine Vrhnika. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0330 Operativna rezerva - ceste 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izgradnja cestne infrastrukture. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0331 Nadzor - ceste 
Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti strokovni nadzor pri izgradnji občinske infrastrukture. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0377 Nakup opreme MIS - nakup 
pisarniškega pohištva 

Namen in cilj 

Namen in cilj je s popravili in zamenjavo izrabljenega pisarniškega pohištva zagotoviti osnove pogoje za 
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delo. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0378 Nakup opreme MIS - nakup 
pisarniške opreme 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti pogoje za delo SU MIRED. Sredstva so namenjena izključno za javna naročila 
male vrednosti, nakup pisarniškega pohištva in ostale opreme za nemoten potek dela v SU MIRED. 

 
 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0381 Nakup zemljišč občina 
Namen in cilj 

Namen in cilj je pridobivanje zemljišč skladno z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vrhnika za leto 2022. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0392 Ceste - KS Zaplana 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest znotraj Krajevne skupnosti Zaplana in s tem zagotovitev boljše varnosti v 
cestnem prometu.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-07-0402 Otroška igrišča 
Namen in cilj 

Namen in cilj je sofinanciranje ureditev otroških igrišč v krajevnih skupnostih. Sredstva se dodeljujejo na 
podlagi razpisa. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-08-0013 ZIC - Športni park Vrhnika 
Namen in cilj 

Namen in cilj je prenova Športnega parka Vrhnika. 

Stanje projekta 

V izvajanju 
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OB140-08-0026 Ceste  - KS Verd 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest znotraj Krajevne skupnosti Verd in s tem zagotovitev boljše varnosti v 
cestnem prometu. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-08-0039 Otroška igrišča - KS Blatna 
Brezovica 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev otroškega igrišča. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB140-08-0042 Ceste - KS Ligojna 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest v krajevni skupnosti in zagotoviti boljšo varnost v cestnem prometu.  

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-08-0044 Otroška igrišča - KS Ligojna 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev otroških igrišč v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-08-0057 Otroška igrišča - KS Vrhnika 
Vas 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev otroškega igrišča v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB140-08-0076 Nadzor objektov in 
infrastukture 

Namen in cilj 

Namen je nakup opreme za nadzor objektov in infrastrukture. Cilj je zmanjšanje vandalizma na občinskih 
objektih. 

Stanje projekta 

Sistem je že vzpostavljen, zagotavljajo se sredstva za morebitno nadgradnjo. 
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OB140-09-0005 Kanalizacija - dokumentacija 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava dokumentacije za kanalizacijsko omrežje. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-09-0014 Kataster - plin 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava katastra plinskega omrežja, skladno z zahtevami države, ki vodi kataster celotne 
gospodarske javne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Vsako leto se izdela kataster predmetne infrastrukture za nove vode in v kolikor je to potrebno obnavlja 
kataster starih vodov. 

OB140-09-0019 Kataster - ceste 
Namen in cilj 

Namen in cilj je vzdrževanje baze cestnih podatkov, ki jo vodi DRSI. 

Stanje projekta 

Vsako leto se obnovi podatke za Banko cestnih podatkov za prejšnje leto. 

OB140-09-0023 Kataster - JR 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava katastra omrežja javne razsvetljave, skladno z zahtevami države, ki vodi kataster 
celotne gospodarske javne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Vsako leto se izdela kataster predmetne infrastrukture za nove vode in v kolikor je to potrebno obnavlja 
kataster starih vodov. 

OB140-09-0029 Generalna rešitev - vodovod 
Namen in cilj 

Namen in cilj je pridobitev generalne rešitve za območje občine Vrhnika. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-09-0031 Uredit. prim.voda na ods. V 
(Škof)- V(ščetinarna) 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna) v sklopu Čista 
Ljubljanica - vodovod. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB140-09-0032 Kataster - vodovod 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava katastra vodovodnega omrežja skladno z zahtevami države, ki vodi kataster 
celotne gospodarske javne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Vsako leto se izdela kataster predmetne infrastrukture za nove vode in v kolikor je to potrebno obnavlja 
kataster starih vodov. 

OB140-09-0036 Vzdrževanje cest, kolovozov, 
jarkov - KS Bevke 

Namen in cilj 

Namen je ureditev kolovoznih poti in s tem omogočiti lažji dostop do obdelovalnih površin.  

Stanje projekta 

V pripravi 

OB140-09-0045 Obnova mostov 
Namen in cilj 

V skladu s kontrolo nosilnosti mostov se izvaja obnova mostov po prioritetni listi. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-09-0047 Ureditev pokopališča 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izgradnja in obnova infrastrukture pokopališč. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-11-0029 Kataster - greznic 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izdelava katastra greznic, ki bo služil kot podlaga za obračun padavinskih voda. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-11-0037 Dom krajevne skupnosti - KS 
Pokojišče, Padež, Zavr 

Namen in cilj 

Namen in cilj je pridobiti prostore za delovanje krajevne skupnosti in druge aktivnosti v KS.   

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB140-11-0038 Asfaltiranje cest - KS Vrhnika 
Vas 

Namen in cilj 

Namen in cilj je izgradnja prometne povezave  ter zagotavljanje večje varnosti udeležencem v cestnem 
prometu.  

 

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-11-0057 Nakup zemljišč - KS Blatna 
Brezovica 

Namen in cilj 

Krajevna skupnost načrtuje nakupe zemljišč, predvsem za ureditev vseh vrst komunalne infrastrukture.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-11-0062 OPN-Spremembe in dopolnitve 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev OPN za območje občine Vrhnika in morebitnim 
potrebam po izdelavi potrebnih strokovnih podlag. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi - pripravljen je usklajeni predlog za sprejem na občinskem svetu. 

OB140-11-0067 Urbana oprema 
Namen in cilj 

Namen projekta je urejenost zunanjih javnih površin v občini Vrhnika z zagotovitvijo novih košev za 
odpadke, klopic, nadstreškov za avtobusna postajališča, ograj, zasaditev novih dreves.... 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-11-0078 Mrliška vežica in pokopališče - 
KS Zaplana 

Namen in cilj 

 Namen in cilj je ureditev mrliške vežice.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 342



 

 246

OB140-11-0079 OŠ AMS Nakup in prenova 
opreme 

Namen in cilj 

Namen in cilj je nakup in prenova opreme oz. izvedba najnujnejših investicij v OŠ AMS. 

Stanje projekta 

v izvedbi 

OB140-11-0084 Ceste v KS Ligojna 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest znotraj Krajevne skupnosti Ligojna in s tem zagotovitev boljše varnosti v 
cestnem prometu. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-12-0050 Kanalizacija Bevke in Blatna 
Brezovica 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti nemoteno odvajanje odpadnih fekalnih voda na območju KS Bevke in KS 
Blatna Brezovica. 

Stanje projekta 

S pričetkom gradnje elektro priključka za črpališče Č1 in prijavo gradbišča gradbeno dovoljenje št. 351-
254/2014-8 (218) z dne 18. 12. 2014 za kanalizacijo v Bevkah ostaja v veljavi. 

OB140-12-0056 Glasbena šola 
Namen in cilj 

Zagotavljajo se sredstva za nujne ukrepe investicijskega vzdrževanja v Glasbeni šoli Vrhnika. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-12-0064 Označevalne table 
Namen in cilj 

Namen projekta je urejanje turistične in obvestilne signalizacije, ki vodi obiskovalce do turističnih 
znamenitosti ali do gospodarskih subjektov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-13-0001 Javna razsvetljava - KS 
Vrhnika Center 

Namen in cilj 

Namen in cilj je izgradnja infrastrukture in izboljšanje varnosti prebivalcev na območju krajevne skupnosti. 
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Stanje projekta 

V izvajanju.  

 

OB140-13-0009 OPPN kons.načrt-center 
Vrhnike in Verd 

Namen in cilj 

OPPN s konservatorskimi načrti (KNP) je pravna podlaga za posege oz. gradnjo na območju naselbinske 
dediščine Vrhnika - Trško jedro in Verd - Vaško jedro. 

Stanje projekta 

Vsi štirje OPPN s KNP so sprejeti. Trenutno je v postopku sprememba in dopolnitev OPPN za območje 
Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg). 

OB140-13-0010 Idejni projekti,revizije 
prost.aktov in CPVO 

Namen in cilj 

Namen projekta je izdelava različnih študij in drugih gradiv, za katere bi se v postopkih priprave 
prostorskih aktov izkazala potreba; to so: revizije, idejni projekti, strokovne podlage ali celovite presoje 
vplivov na okolje.  

Stanje projekta 

/ 

OB140-13-0020 Javna razsvetljava - KS Verd 
Namen in cilj 

Namen je izgradnja javne razsvetljave v krajevni skupnosti. Z izgradnjo javne razsvetljave želi krajevna 
skupnost zagotoviti večjo varnost v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-13-0023 Investicije na cestah - KS Bevke 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest na območju krajevne skupnosti in s tem zagotoviti večjo varnost v cestnem 
prometu.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-13-0024 Obnova stavbe Tržaška c.11 - 
KS Vrhnika Breg 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnoviti stavbo na Tržaški cesti 11 in zagotoviti pogoje za urejeno in kvalitetno delovanje 
KS.  

Stanje projekta 

V izvajanju 
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OB140-13-0025 Obnova stavbe Tržaška c.11 - 
KS Vrhnika Center 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnoviti stavbo na Tržaški cesti 11 in zagotoviti pogoje za urejeno in kvalitetno delovanje 
KS. 

Stanje projekta 

V izvajanju.  

OB140-13-0026 Obnova stavbe Tržaška c. 11 - 
KS Vrhnika Vas 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnoviti stavbo na Tržaški cesti 11 in zagotoviti pogoje za urejeno in kvalitetno delovanje 
KS. 

Stanje projekta 

V izvajanju.  

OB140-13-0027 Investicije na cestah - KS 
Vrhnika Center 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest na območju krajevne skupnosti in s tem zagotoviti večjo varnost v cestnem 
prometu.  

Stanje projekta 

V izvajanju.  

OB140-14-0020 Rekonstrukcija LC Strmica-
Zaplana 

Namen in cilj 

Cilj projekta je rekonstrukcija predmetne ceste. 

 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-14-0050 Javna razsvetljava - KS 
Vrhnika Vas 

Namen in cilj 

Zaradi boljše varnosti krajanov krajevna skupnost namenja del sredstev za javno razsvetljavo, za 
postavitev krajših odsekov javne razsvetljave na svojem območju.  

  

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB140-15-0005  Turistična infrastruktura - KS 
Blatna Brezovica 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev turistične infrastrukture in s tem v kraj privabiti čim večje število turistov.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-15-0009 Fitnes v naravi - KS Vrhnika 
Vas 

Namen in cilj 

Namen in cilj  je urediti zunanji fitnes v naravi in s tem omogočiti rekreativcem in sprehajalcem dodatno 
možnost rekreacije.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-15-0016 Otroško igrišče - KS Sinja 
Gorica 

Namen in cilj 

Namen in cilj je urediti že obstoječe otroško igrišče. V primeru, da se zagotovi zemljišče tudi na območju 
Sinja Gorica SAP se uredi dodatno otroško igrišče v tem delu naselja.   

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-15-0017 Dokumentacija-javni objekti 
Namen in cilj 

Namen projekta je priprava dokumentacije za javne objekte, ki bo podlaga za nadaljnje načrtovanje 
obnov, rekonstrukcij in umeščanje novih programov.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-15-0019 Otroško igrišče - KS Vrhnika 
Breg 

Namen in cilj 

Namen in cilj je zagotoviti urejeno in varno otroško igrišče, ki je na območju Vrtnarije.   

 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB140-15-0043 Most Ljubljanica 
Namen in cilj 

Cilj projekta je izgradnja mostu čez Ljubljanico na Tojnicah, kot del južne obvozne ceste. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-16-0003 Investicijsko vzdrževanje 
pokopališča - KS Bevke 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnoviti in urediti pokopališče v krajevni skupnosti.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-16-0008 Turistična infrastruktura - KS 
Vrhnika Breg 

Namen in cilj 

Namen in cilj je povečati prepoznavnost krajevne skupnosti in privabiti več turistov na svoje območje.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-16-0020 Kataster ekoloških otokov 
Namen in cilj 

Namen in cilj je vzpostavitev in vzdrževanje katastra ekoloških otokov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-16-0021 Ureditev asfaltne ploščadi - KS 
D.G. - L.B 

Namen in cilj 

Namen in cilj je dokončna adaptacija in ureditev asfaltne večnamenske ploščadi v Športnem parku 
Drenov Grič. 

Stanje projekta 

 

OB140-16-0022 Obnova stavbne kulturne 
dediščine 

Namen in cilj 

Namen je z razpisom za sofinanciranje spodbuditi lastnike kulturne dediščine k obnovi. 
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-16-0024 Prizidek OŠ AMS 
Namen in cilj 

Namen je zagotovitev dodatnih prostorov, ki bodo omogočili sprejem vseh otrok iz šolskega okoliša. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-16-0025 Projekt Claustra Plus 
Namen in cilj 

Namen je zaščita kulturne dediščine, ozaveščanje in razvoj turizma, v skladu s projektom, ki ga 
sofinancira Interreg. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-16-0026 CČN Vrhnika 
Namen in cilj 

Namen je nemoteno delovanje CČN Vrhnika. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-16-0059 Javna razsvetljava - KS 
Vrhnika Breg 

Namen in cilj 

Namen je zgraditi infrastrukturo in zagotoviti večjo varnost krajanov.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-16-0062 Ureditev objekta kulturne 
dediščine v Bevkah 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ohraniti kulturno dediščino v vasi Bevke.  

 

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-16-0063 Zunanji fitnes - KS Vrhnika 
Center 

Namen in cilj 

Namen in cilj  je urediti zunanji fitnes v naravi in s tem omogočiti rekreativcem in sprehajalcem dodatno 
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možnost rekreacije.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-16-0064 Nakup pisarniške opreme - KS 
Vrhnika Center 

Namen in cilj 

Namen in cilj je opremiti prostore za možnost večnamenske uporabe.  

Stanje projekta 

V pripravi.  
 

OB140-16-0065 Nakup pisarniške opreme - KS 
Vrhnika Breg 

Namen in cilj 

Namen in cilj je opremiti prostore za možnost večnamenske uporabe.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-16-0066 Nakup pisarniške opreme - KS 
Vrhnika Vas 

Namen in cilj 

Namen in cilj je opremiti prostore za možnost večnamenske uporabe.  

Stanje projekta 

V pripravi.  

OB140-17-0001 Revitalizacija Cankarjeve 
spominske hiše 

Namen in cilj 

Glavni cilji projekta so zaščititi Cankarjevo spominsko hišo pred vlago in nadaljnjim propadanjem, ureditev 
sanitarij z namenom vzdrževanja javne kulturne infrastrukture v dobrem stanju in povečanje prostorskih 
pogojev za kulturne in umetniške dejavnost, modernizirati Cankarjevo spominsko hišo in jo s pomočjo 
sodobne digitalne tehnologije spremeniti v sodobni muzej. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-17-0033 Razvoj vrhniškega turizma 
Namen in cilj 

Namen projekta je izvajanje aktivnosti, ki bodo pripomogle k razvoju turizma na Vrhniki. 

Stanje projekta 

v izvedbi. 
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OB140-19-0006 Urejanje zaprte deponije 
Namen in cilj 

Namen in cilj je sanacija deponije v skladu z odločbami inšpekcijskih služb za okolje (vzdrževanje 
deponije, monitoring izcednih voda, monitoring plina, košnja). 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0008 Kanalizacija Sinja Gorica-SAP 
Namen in cilj 

Namen je povezati novo zgrajeno kanalizacijo v Sinji Gorici na centralno čistilno napravo na Vrhniki. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0012 Zadrževalnik izcedne vode 
Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev nove lagune za zbiranje in zadrževanje izcednih vod. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0026 Gasilski dom KS D.G.-L.B- 
Oprema 

Namen in cilj 

Namen projekta je oprema GD . 

Stanje projekta 

v pripravi. 

OB140-19-0027 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

OB140-19-0030 Barjansko kolesarsko omrežje 
Namen in cilj 

Izgradnja barjanskega kolesarskega omrežja od Horjula do Vrhnike. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0035 Okvare omrežja-sanacija 
Namen in cilj 

Sredstva na postavki so predvidena za nepredvidene okvare na omrežju. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 
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OB140-19-0039 Ureditev poslovnega prostora 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena ureditvi prostorov ob selitvi SU MIRED. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0040 Revitalizacija železniške postaje 
Namen in cilj 

Namen je revitalizacija nekdanje železniške postaje na Vrhnika, v okviru projekta, sofinanciranega iz 
sredstev LAS Barje z zaledjem. 

Stanje projekta 

V pripravi 

OB140-19-0041 OPPN Betajnova 3 
Namen in cilj 

Namen priprave OPPN je zagotoviti pravno podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo 
stanovanjskih objektov in GJI na območju Betajnove na Vrhniki. 

Stanje projekta 

Projekt se bo začel v letu 2020. 

OB140-19-0043 POŠ Bevke-zunanja učilnica 
Namen in cilj 

Namen in cilj je postavitev zunanje učilnice pri šoli v Bevkah. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-19-0045 Južna obvoznica-odsek S2 
Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja južne obvoznice S2. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0046 Južna obvoznica-odsek S3 
Namen in cilj 

Namen projekta je izgradnja južne obvoznice S3. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-19-0047 Severna obvozna cesta 
Namen in cilj 

Namen in cilj je asfaltiranje dela severne obvozne ceste (bivša Tankovska cesta) na delu odseka od 
štirne proti Stari Vrhniki, v dolžini kolikor bodo to dopuščala sredstva. 
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Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0050 Sanacija B kanala 
Namen in cilj 

Sanacija odseka B kanala z načinom vleke nogavice. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0056 Infrastruktura Lošca 
Namen in cilj 

Predvidena je nadaljnja izgradnja plinovodnega omrežja na Lošci in ureditev ostale komunalne 
infrastrukture. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-19-0058 Ceste KS 
Padež,Pokojišče,Zavrh 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest znotraj Krajevne skupnosti Pokojišče-Padež in s tem zagotovitev boljše 
varnosti v cestnem prometu. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-19-0059 Rekonstrukcija LC Podčelo-
Podlipa, odsek Podlipa 

Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija dela odseka lokalne ceste skozi vas Podlipa. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

 

OB140-19-0061 Arheološke točke na Vrhniki 
Namen in cilj 

Namen je izvedba projekta Arheološke točke na Vrhniki, izbranega na predhodnem izboru projektov v 
okviru razpisa LAS Barje z zaledjem, za izboljšanje turistične ponudbe in ozaveščanje občanov ter 
obiskovalcev o kulturni dediščini. Na točkah z arheološko zapuščino po Vrhniki bo Zavod Ivana Cankarja 
Vrhnika, ki je pripravil projekt, postavil informativne table, mizo s klopmi, izdelalo se bo brošure v več 
jezikih, predviden je tudi nakup električnih koles, vodenje po točkah itn.  

Stanje projekta 

V pripravi - večji del stroškov je predviden v letu 2021, saj postopek potrditve sofinanciranja projekta še ni 
zaključen. 
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OB140-20-0001 Širitev pokopališča KS Sinja 
Gorica 

Namen in cilj 

Namen in cilj je širitev pokopališča z zagotovitvijo dodatnih grobnih polj v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

 

OB140-20-0002 Inv. vzdrževanje pokopališča 
KS Stara Vrhnika 

Namen in cilj 

Namen in cilj je obnova infrastrukture-pokopališča v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

 

OB140-20-0003 Ureditev športnega igrišča-KS 
Stara Vrhnika 

Namen in cilj 

Namen in cilj je prenova športnega igrišča v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

 

OB140-20-0004 Asfaltiranje cest-KS Podlipa 
Smrečje 

Namen in cilj 

Namen in cilj je ureditev cest na območju krajevne skupnosti in s tem zagotoviti večjo varnost v cestnem 
prometu.  

Stanje projekta 

 

OB140-20-0008 Tržaška 23 
Namen in cilj 

Namen je sanacija stavbe, ki je pogoj za njeno ohranitev in varno uporabo. Streha in klet sta v zelo 
slabem stanju in nujno potrebna obnove. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB140-20-0010 Mrliška vežica-KS D.G. Lesno 
Brdo 

Namen in cilj 

 Namen in cilj je ureditev mrliške vežice in zagotoviti omenjeno infrastrukturo v krajevni skupnosti. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-20-0011 Priprave in spremembe OPPN-
jev 

Namen in cilj 

Predvidena sredstva so namenjena morebitnim potrebam po spremembah ali sprejemu novih Občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov. 

 

Stanje projekta 

V izvajanju 

OB140-20-0012 Obnova vodohranov 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je obnova obstoječih vodohranov. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-20-0013 Operativna rezerva-vodovodi 
Namen in cilj 

Namen in cilj je poplačilo nepredvidenih investicij na vodovodnem omrežju, ki se eventualno pojavijo pri 
večjih vzdrževalnih delih na občinskih cestah. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-20-0014 Reko cesta DG69- Obnova 
Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija dela javne poti od DG69 na Drenovem Griču do trgovine Obnova na 
Lesnem Brdu. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

OB140-20-0015 Reko cesta na Gabrčah 
Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija dela lokalne zbirne ceste Lukan na Gabrčah. 

Stanje projekta 

V pripravi. 
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OB140-20-0017 Reko Cesta Črna mlaka-Blatna 
Brezovica 

Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija dela lokalne ceste Sinja Gorica-Blatna Brezovica-Bevke. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-20-0018 Reko ceste skozi Malo Ligojno 
Namen in cilj 

Namen in cilj je rekonstrukcija lokalne ceste skozi Malo Ligojno. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-20-0020 Parkirišče za Brezo 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izvedba parkirišča za Slaščičarno Breza in s tem pridobitev dodatnih parkirnih mest v 
ožjem centru Vrhnike. 

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-20-0022 Dokumentacija-EU projekti 
Namen in cilj 

Namen in cilj je pridobiti investicijsko dokumentacijo (DIIP, PIZ, IP) za načrtovane investicije Občine 
Vrhnika, za katera se bo iskalo EU sredstva.  

Stanje projekta 

V izvajanju. 

OB140-20-0024 Infrastruktura-športni objekti 
Namen in cilj 

Namen je izgradnja in vzdrževanje športne infrastrukture. 

Stanje projekta 

V pripravi. 

 

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 
Stran 355


	Blank Page



