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I .  SPLOŠNI  DEL 
 

 

AA. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 8.722.325,23  €  

Obrazložitev konta 

  

predlog rebalansa 
v € 

Veljavni proračun 
2018 v € 

predlog/veljavni 
razlika predlog-
veljavni v € 

40 Tekoči odhodki 2.556.932,64       2.585.289,64 98,9%          -28.357,00 
41 Tekoči transferi 2.283.204,59       2.281.204,59 100,1%              2.000,00 
42 investicijski odhodki 3.788.988,00       4.151.088,00 91,3%         -362.100,00 
43 investicijski transferi      93.200,00            93.200,00   100,00%                     0,00 

skupaj  8.722.325,23       9.110.782,23      95,7%         -388.457,00 

razlika : predlog - 
veljavni proračun 2018 -388.457,00 zmanjšanje 

 

• Tekoči odhodki so se zmanjšali za 28.357,00 € glede na veljavni proračun, 

• tekoči transferi so se povečali za 2.000,00 € glede na veljavni proračun, 

• investicijski odhodki so se zmanjšali za 362.100,00 € glede na veljavni proračun, 

• investicijski transferi so ostali nespremenjeni glede na veljavni proračun. 

Odhodki so se v skupnem znesku zmanjšali za 388.457,00 €, oziroma za  4,3% glede na veljavni proračun. 

 

40 TEKOČI ODHODKI                                                         2.556.932,64 
€ 

400 Plače in drugi izdatki zaposleni                                                  725.453,00 € 
Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zniža v višini 18.193,00 € zaradi zaključka projektov na PP 041401 Priprava razvojnih 
programov & evropski skladi. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                               109.746,00 € 
Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zniža v višini 2.545,00 €  zaradi zaključka projektov na PP 041401 Priprava razvojnih 
programov & evropski skladi. 
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402 Izdatki za blago in storitve                                                        1.691.733,64 
€ 

Obrazložitev konta 

Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša s 
1.699.773,64 € na 1.691.733,64 €, torej za 8.040,00 €.  

 
Zmanjšanja so na sledečih postavkah: 

• 041217 
LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito razsvetljavo 
javnih stavb – 22.193,00 € 

• 041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi – 426,00 € 

• 0416155 Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo) 
 
Povečanja so na sledečih postavkah: 

• 040666 Revizijske storitve – 3.000,00 € 

• 041404 Programi razvojnih agencij – 4.000,00 € 

• 041547 Mednarodni projekt EDICITNET – 10.000,00 € 

• 042022 CDAS – prostori – 3.000,00 € 

• 041109 Azil za pse in odvoz živali – 4.579,00 € 

403 Plačila domačih obresti 10.000,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

409 Rezerve 20.000,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 421,00 €. Navedeni znesek je bil prerazporejen in porabljen na proračunski 
postavki 041109 Azil za pse in odvoz živali. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.283.204,59 € 

410 Subvencije 274.244,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 306.415,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 1.500,00 €. 

 
Zmanjšanja so na sledečih postavkah: 

• 041903 Regresiranje šolske prehrane – 3.500,00 € 
 
Povečanja so na sledečih postavkah: 

• 041902 Regresiranje prevozov v šolo – 5.000,00 € 
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412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 252.086,00 € € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.450.459,59 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 500,00 €. 

 
Zmanjšanja so na sledečih postavkah: 

• 041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba – 1.889,00 € 

• 041914 Sofinanciranje visokošolskega centra – 3.000,00 € 

• 042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok – 4.000,00 € 
 
Povečanja so na sledečih postavkah: 

• 041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del – 5.000,00 € 

• 041913 Glasbena šola – 389,00 € 

• 042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu – 4.000,00 € 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.788.988,00 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.788.988,00 € 

Obrazložitev konta 

Konto Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je v skupnem znesku zmanjšal za 362.100,00 €.  
 

Zmanjšanja so na sledečih postavkah:  

• 041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi – 20.000,00 € 

• 0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami – 40.000,00 € 

• 041217 
LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito razsvetljavo 
javnih stavb – 67.807,00 € 

• 041391 Rekonstrukcija Standreške ceste – 15.000,00 € 

• 041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik – 428.828,00 € 

• 041435 Ureditev krožišča pri Hoferju – 25.000,00 € 

• 041439 Ureditev križišča pri semaforju – 25.000,00 € 

• 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja - 65.000,00 € 

• 043058 Kolesarska pot v Bazaro - 66.165,00 € 

• 041634  Pokopališče Šempeter – 2.000,00 € 

• 041603  Pokopališče Vrtojba – 3.000,00 € 

• 041963  Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - telovadnica v Vrtojbi – 35.000,00 € 

• 0418881 Kinodvorana-dokumentacija – 20.000,00 € 

• 0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce -10.000,00 € 

• 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi - 20.000,00 € 
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Povečanja so na sledečih postavkah:  

• 050631 Računalniški programi – 4.000,00 € 

• 041361 Gradbena in prometna preureditev avtobusnega postajališča – 6.000,00 € 

• 041371 Krožno krožišče pri bolnišnici v Šempetru – 6.000,00 € 

• 041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra -50.000,00 € 

• 041379 Ureditev Vrtojbenske ulice – 30.000,00 € 

• 041858 Krajevna knjižnica – 70.000,00 € 

• 0418882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu – 10.000,00 € 

• 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine – 50.000,00 € 

• 041394 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh- 35.000,00 € 

• 041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje – 76.000,00 € 

• 0416103 Športni park Šempeter  - 40.000,00 € 

• 041612 Nakup zemljišč – 28.700,00 € 

• 0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi – 75.000,00 € 
 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 93.200,00 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 20.000,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 73.200,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja 

 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 7.964.232,00 €  

Obrazložitev konta 

  

predlog rebalansa 
v € 

veljaven proračun 
2017 v € 

predlog/veljaven 
razlika predlog-
veljaven v € 

70 Davčni prihodki 4.206.752,00       4.183.752,00 100,6%          23.000,00 
71 Nedavčni prihodki 2.859.095,00       2.831.152,00    101,0%          27.943,00 
72 Kapitalski prihodki    287.720,00          287.720,00 100,0%                   0,00 
74 Transferni prihodki    610.665,00       1.177.045,00 51,9%       -566.380,00 

skupaj  7.964.232,00       8.479.669,00    93,9%       -515.437,00 

razlika : predlog - sprejet 
proračun 2017 -515.437,00    zmanjšanje 
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• davčni prihodki  se povečajo za 23.000,00 € glede na veljaven proračun, 

• nedavčni prihodki se povečajo za 27.943,00 € glede na veljaven proračun, 

• kapitalski prihodki se ne spreminjajo glede na veljaven proračun  

• transferni prihodki se zmanjšajo za 566.380 € glede na veljavni proračun. 

Prihodki  se v skupnem znesku zmanjšajo za 515.437,00 €, oziroma dosegajo 93,9% glede na veljaven 
proračun. 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.206.752,00 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.166.502,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

703 Davki na premoženje 1.006.268,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 23.000,00 € iz naslova  višjih davkov na dediščine in darila. 

704 Domači davki na blago in storitve 33.982,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.859.095,00 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.322.522,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

711 Takse in pristojbine 3.000,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

712 Globe in druge denarne kazni 15.000,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča zaradi višjih prihodkov iz naslova glob in denarnih kazni. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.000,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

714 Drugi nedavčni prihodki 511.573,00 € 

Obrazložitev konta 

     Znesek na kontu 714 Drugi nedavčni prihodki se zviša v skupni vrednosti 12.943,00 €. 
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Zmanjšanje predstavlja nižje prihodke od refundacij za družinskega pomočnika v višini 7.057,00 €, 
povečanje  pa predstavlja prihodke od vnovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi za 
sanacijo parketa v 1. nadstropju Coroninijevega dvorca.  
 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                287.720,00 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                     205.453,00 € 
Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 82.267,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 610.665,00 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 384.072,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu 740 se zmanjša v skupni višini 122.886,00 €, predvsem zaradi zmanjšanja prihodkov iz 
projekta Gospodarska infrastruktura Lavžnik (128.648,00 €) ter povečanja prihodkov iz državnega proračuna 
za investicije (ZFO – za financiranje krajevne knjižnice v višini 5.762,00 €). 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 226.593,00 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu 741 se zmanjša v skupni višini 443.494,00 €, predvsem zaradi zmanjšanje prihodkov iz 
projekta Gospodarska infrastruktura Lavžnik (300.180,00 €) ter zaradi zamika investicij (lightning Solution 
in Kolesarska pot Bazara). 

 

 

BB. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN                                                           
NALOŽB - 2 4 . 8 3 8 , 8 9  €  

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 24.839 € 

Obrazložitev konta 

Znesek danih posojil in povečanje kapitalskih deležev se na kontu ne spreminja. 
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CC. RAČUN FINANCIRANJA  

50 ZADOLŽEVANJE 

500 domače zadolževanje                                                                   136.368,00 €     
Obrazložitev konta 

Znesek na kontu v višini 36.368,00 € predstavlja povratna sredstva, katera občina dobi s strani MGRTja za 
ureditev krajevne knjižnice (povečanje za 15.964,00 €).  

 

55 ODPLAČILA DOLGA                                                       318.603,00 €  

550 Odplačila domačega dolga 
Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH                    - 9 6 5 . 1 6 7 , 1 2 €  

Sprememba sredstev na računih je predvidena v višini -965.167,12 € in je za 111.016,00 € višja kot v  
sprejetem proračunu. 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH   31.12.2017        
9 6 8 . 9 9 3 , 0 0 €  

Stanje sredstev na računu dne 31.12.2017 je bilo 968.993,00 €, planirano je koriščenje sredstev v višini  
965.167,12 €. 
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II. POSEBNI DEL 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -  

 

03 Župan  

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

2303 Splošna proračunska rezervacija  

23039001 Splošna proračunska rezervacija  

032301 Splošna proračunska rezervacija 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v višini 20.000,00 € je namenjena nepredvidenim dogodkom, ki niso planirani v proračunu. V letu 
2018 je bilo 421 € prerazporejenih na proračunsko postavko 041109 Azil za pse in odvoz živali, zato se za to 
vrednost povečuje vrednost postavke. 

 

 

 

04 Občinska uprava  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE  

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 84.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine ( dvorec Coronini, prostori 
Krajevnih odborov, poslovni prostori, balinišče,...). 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi obnove parketa v prvem nadstropju Coroninija in za ureditev 
objekta Zadružnega doma v Vrtojbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

040666 Revizijske storitve 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za opravljanje revizijskih storitev preteklega proračunskega leta. Konec 
leta 2017 je bila narejena revizija OŠ Šempeter pri Gorici za leto 2016, sredstva v višini 4.818,40 € so bila 
tako porabljena v letu 2018. Ker je občina po Zakonu o javnih financah dolžna opraviti revizijo še za leto 
2017, se za letošnje leto povečuje vrednost proračunske postavke. 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

1003 Aktivna politika zaposlovanja  

10039001 Povečanje zaposljivosti  

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevka pri izvajanju programa javnih del. Na tej postavki so 
planirana tudi sredstva izvajalcev javnih del na občini. Zaradi več zaposlitev preko javnih del se predlaga 
povečanje proračunske postavke. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1103 Splošne storitve v kmetijstvu  

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

041109 Azil za pse in odvoz živali 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z veljavno zakonodajo so na tej postavki predvidena sredstva za izvajanje in plačevanje zavetišča za 
živali. V prvih mesecih letošnjega leta je bila potreba po teh storitvah veliko višja od pričakovanih, zato se 
povečuje vrednost postavke. 

 



 

 12

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije  

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito 
razsvetljavo javnih stavb 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je kot vodilni partner uspešno kandidirala v okviru čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-

Slovenija 2014-2020. Občina je vodilni partner čezmejnega projekta, kjer so vključeni 3 partnerji z 

italijanske stran te poleg občine tudi dva partnerja na slovenski strani. V okviru projekta bo izdelana skupna 

metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne podlage za 

dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V izbranih javnih stavbah 

(šolah) občin bodo nameščeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varčne razsvetljave. Kot primer 

dobre prakse je tako naša občina v Osnovni šoli Šempeter-Vrtojba predvidela sanacijo notranje razsvetljave. 

Vsi postopki so odvisni tudi od ostalih partnerjev projekta. Zaradi poznejšega podpisa pogodbe z Organom 

upravljanja v Trstu, kot je bilo predvideno, so se projektne aktivnosti zamaknile, tako da se bo investicija, ki 

je bila v planu v letu 2018, izvedla v letu 2019. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za gradnjo parkirišča nasproti »Zelenega vrta« v Vrtojbi. Zemljišče je bilo odkupljeno 
v letu 2015, projektna dokumentacija PGD je bila izdelana  2016-2017. V prvi polovici leta 2018 je bila 
vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Začetek investicije se predvideva po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-15-0004 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi 

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice 530.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev Vrtojbenske ulice je v teku, ureja se del od železnice do Špara. V sklopu del na Vrtojbenski cesti je 
projektirana obnova kanalizacije in vodovoda, polaganje optičnega kabla, obnova javne razsvetljave ter 
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izdelava plinovodnega omrežja in elektro omrežja, ureditev ceste in pločnikov skupaj s kolesarsko potjo. 
Vrednost postavke se povečuje zaradi izgradnje kanalizacijskih priključkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice 

041394 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za izvedbo gradbenih del z namenom povečanja varnosti na obstoječih kolesarskih 
poteh v skladu z Načrtom omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Postavka se 
poveča zaradi potrebe ureditve križišča zaradi varnega prečkanja kolesarske in pešpoti na Ulici Prekomorskih 
brigad (uvoz na parkirišče ob športnem parku) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-15-0006 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh 

043058 Kolesarska pot v Bazaro 153.835 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti do Bazare. V letu 2017 in 2018 se je odkupilo vsa 
potrebna zemljišča, pridobilo projektno dokumentacijo s soglasji. Pričetek aktivnosti za izvedbo se planira za 
leto 2018. Vrednost postavke se zmanjša zaradi uskladitve z viri sofinanciranja v razpisu za ukrepe CPS. 
Preostanek investicije se prenese v leto 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0091 Kolesarska pot v Bazaro 

13029003 Urejanje cestnega prometa € 

041361 Gradbena in prometna preureditev avtobusnega postajališča 41.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev avtobusnega postajališč z nadstrešnico na Ulici 9.septembra 
(pri mladinskem centru v Vrtojbi). Vrednost postavke se je uskladila z vrednostjo pogodbenih del za izvedbo 
investicije.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0049 Gradbena in prometna preureditev avtobusnega postajališča 

041371 Krožno krožišče pri bolnišnici v Šempetru 270.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena gradnji krožišča pri vhodu v bolnišnico, ki bi zagotovilo večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter njihovo vključevanje na glavno cesto. Dela zajemajo izdelavo vodovoda in odvodnjavanja 
površinskih vod v Vrtojbico, ureditev javne razsvetljave, preplastitev in ureditev prehodov za pešce. 
Vrednost postavke se povečuje zaradi več del na predvidenem krožišču.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0077 Krožišče pri vhodu v bolnišnico 

041391 Rekonstrukcija Standreške ceste 123.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rekonstrukcija Standreške ceste je končana. Vrednost postavke se zmanjšuje, ker je bilo porabljenih manj 
sredstev kot je bilo načrtovano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-14-0011 Rekonstrukcija Standreške ceste 
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041435 Ureditev krožišča pri Hoferju 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri Hoferju.  V letu 2018 
je potrebno odkupiti še nekaj zemljišč nato pa začeti z izvedbo. Izvedba se zamakne v naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju 

041439 Ureditev križišča pri semaforju 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. Zardi iskanja ustrezne rešitve, se 
izvedba investicije zamakne v naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0008 Ureditev krožišča pri semaforju 

041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo cestnega otoka za umirjanje prometa na ulici 9. septembra v 
spodnji Vrtojbi (smer Bilje-Vrtojba). Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. 
Vrednost se dvigne zaradi potrebe izvedbe investicije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0025 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra 

 

14 GOSPODARSTVO  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi 26.442 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pripravi in izvajanju razvojnih projektov ter projektni dokumentaciji 
(programi lokalnega, regijskega, in mednarodnega pomena). Na tej postavki je bila planirana tudi plača in 
prispevki ene zaposlene osebe. Zardi zaključka projektov sredstva za plače in prispevke na tej postavni niso 
več potrebna. 

041404 Programi razvojnih agencij 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena delovanju razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PSC – Posoški 
razvojni center, ICRA – Idrija, ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd… (za programe lokalnega, 
regijskega in mednarodnega pomena). 

Postavka se poveča na 41.000,00 EUR. RRA SP je uspešno kandidirala z nekaterimi projektnimi predlogi na 
različnih razpisih. RRA SP mora kot partner mednarodnih projektov zagotoviti lasten delež. Povečanje 
postavke je potrebno, ker bo občina sofinancirala nekatere projekte.   
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041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 269.708 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so potrebna za izgradnjo infrastrukture (cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, 
podporni zidovi, javna razsvetljava,...) na južni strani poslovne cone Lavžnik. 

Izvedena je kanalizacija pod halo v dolžini cca. 30 metrov. Predvideva se še izvedba podpornega zidu 
cestišča za dostope do objektov. Na postavki so predvidena sredstva, ki jih zagotavlja občina. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-16-0005 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje260.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove 
kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta se načrtuje ureditev: 

-       odvodnika mešanega tipa - kanal V - priključka do stanovanjskih hiš Ulica 9. september 

-       priključka kanalizacije Ulica 9. september od hiše št. 35- 49a 

-       priključka kanalizacije Ulica 9. september od hiše št. 97-107 

-       priključka kanalizacije Ulica 9. september od hiše št. 139-143 

V letu 2018 je že bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del, v začetku junija 2018 pa je bila z 
izbranim najugodnejšim izvajalcem del podpisana gradbena pogodba. 

Z rebalansom 2018 se predvidena proračunska sredstva povečujejo zaradi povečanega obsega predvidenih, 
nujnih del na kanalizacijskem omrežju v okviru proračunske postavke ter posledično večje potrebe po 
proračunskih sredstvih. S tem se bo zagotovilo na komunalno urejenost območja in boljšo infrastrukturno 
opremljenost občine z okoljsko (komunalno) infrastrukturo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-KANALIZACIJA 

043023 Čistilna naprava v Vrtojbi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju CČN. V tekočem letu teh sredstev ne 
bomo potrebovali. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0043 Čistilna naprava v Vrtojbi 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

041547 Mednarodni projekt EDICITNET 10.000 € 

Občina Šempeter-Vrtojba je upravičenec v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki je nov program 
EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020. Vodilni partner mednarodnega projekta z akronimom 
EDICITNET je Tehnična Univerza v Berlinu, poleg Občine Šempeter-Vrtojba sodeluje še 33 partnerjev. 
Finančna sredstva programa Horizon 2020 so v največji meri namenjena raziskovanju in inovacijam, tako 
tudi projekt Edicitnet obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter druge 
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inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov. 
Inovativne rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. V 
mednarodnem projektu tako sodelujejo različne univerze ter raziskovalni inštituti pa tudi mesta s konkretnimi 
pilotnimi aktivnostmi, kjer se bodo izvedli konkretni laboratoriji. Med temi »front runner« mesti so: 
Rotterdam, Andernach, Oslo, Heidelberg in Havana. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena 
projektnim aktivnostim občine je dobrih 147.000 EUR, ki bodo tudi v celoti povrnjene s proračuna EU.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET 

0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pridobitvi hidroloških osnov za idejno zasnovo (prispevne površine z upoštevanjem 
bodoče urbanizacije), potrditev s strani ARSO. Na podlagi hidroloških osnov se planira izdelava idejne 
zasnove za regulacijo kot podlage za pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije za fazno izvedbo. 
Občina planira da bo letos porabila manj sredstev kot je bilo načrtovano. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektne dokumentacije za regulacijo Vrtojbice 

 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami10.000 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za izvedbo manjših del, ki bodo potrebna pri izvedbi projekta Rekreacijski center 
Vrtojba, ki se bo financiral prek projekta Soča- Isonzo. 

Stanje:  v letu 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan projekt za izvedbo del (PZI). Trenutno 
se pripravlja razpisna dokumentacija za razpis za izbor izvajalca del. Začetek gradnje se predvidi za drugo 
polovico leta 2018, zato se vrednost zmanjša in razlika prestavi v leto 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-15-0007 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami 

0416155 Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo)10.850 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sedanja postavka vsebuje sredstva za izdelavo Programov opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN 
Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, Lavžnik in Caufovo vezani na morebitno spremembo OPPN-jev in 
morebitne stroške priprave Pogodb o opremljanju za posamezne investitorje. Sprejeti Programi opremljanja  
so osnova za odmero komunalnega prispevka.Občina bo v letošnjem letu porabila manj sredstev kot je bilo 
načrtovano. 

NAMEN IN CILJI: z izdelavo  Programa opremljanja in sprejetjem na Občinskem svetu bo izpolnjen pogoj, 
da bodo investitorji na območju OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, Lavžnik in Caufovo lahko 
gradili. 
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1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja 110.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega 
omrežja. V okviru projekta se načrtuje ureditev: 
-       vodovoda na cesti Na Čuklje (odsek 9. september – Čuklje) 
-       vodovoda Ulica 9. septembra hišna št. 35-49 

-       vodovoda Ulica 9. septembra hišna št. 97-107 

V letu 2018 je že bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del, v začetku junija 2018 pa je bila z 
izbranim najugodnejšim izvajalcem del podpisana gradbena pogodba. 

Z rebalansom 2018 se predvidena proračunska sredstva zmanjšujejo in usklajujejo s pogodbeno vrednostjo 
predvidenih del za izvedbo. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo ustrezno infrastrukturno urejenost območja z 
vodovodnim omrežjem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 

16039003 Objekti za rekreacijo  

0416103 Športni park Šempeter 130.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 in 2016 sta bili izvedeni 1 in 2. faza gradnje (kolesarski poligon, nogometno igrišče in igrišče za 
odbojko z odvodnjavanjem, potrebna infrastruktura z dostopno potjo,...). V letu 2017 se je izvedlo otroško 
igrišče, orodja za telovadbo na prostem, del urbane opreme, itd.  

Za 2018 je planirana investicija za orodja - fitnes na prostem, urbana oprema, ureditev dostopnih poti 
(cestišča) z zaključnim slojem, ... Vrednost postavke se je uskladila s  pridobljeno ocenjeno vrednostjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 

0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi 162.500 € 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za obnovo strehe na balinišču v Vrtojbi, pri čemer bi obnova preprečila nadaljno 
škodo na stavbi, obenem pa bi se zagotovil boljši prostor za druženje ljudi. Vrednost postavke se je uskladila 
s  pridobljeno ocenjeno vrednostjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0009 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

041603 Pokopališče Vrtojba 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za obnovo ometa na zidovih in postavitev betonskih plošč po notranjih 
poteh. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 

041634 Pokopališče Šempeter 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za obnovo zidu na starem pokopališču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter 

 

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

16069002 Nakup zemljišč  

041612 Nakup zemljišč 160.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen in cilji: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, širitve cest, 
vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. Zardi večjih potreb se povečuje vrednost 
postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 

 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1707 Drugi programi na področju zdravstva  

17079002 Mrliško ogledna služba  

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 10.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij, prevozov na 
obdukcije in ostalih storitev na tem področju v okviru veljavne zakonodaje in za izvajanje mrliško - 
pregledne službe na območju občine. Predvidevamo, da se sredstva  na postavki ne bodo potrebovala v 
načrtovani višini. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

0418882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi spomenika sv. Ot in okolice. V letu 2017 se je uredilo obeležje s 
ploščadjo. V letu 2018 je predvidena ureditev dostopne poti, platoja prireditev in platoja za šotor. Vrednost 
postavke se je uskladila s  pridobljeno ocenjeno vrednostjo. 

 V 2019 je predvidena ureditev spremljajočih objektov (WC, skladišče,..).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-16-0016 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu 

 

1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

041858 Krajevna knjižnica 160.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo rekonstrukcije objekta na naslovu Cesta Goriške 
Fronte 2, 5290 Šempeter pri Gorici na parceli št. 3079/2 k.o. 2315 Šempeter pri Gorici, ki je v lasti Občine 
Šempeter-Vrtojba, ter spremembe njegove namembnosti v stavbe namenjene za izvajanje knjižnične 
dejavnosti, skupne neto tlorisne površine 94,90 m2. 

Osnovni namen izvedbe projekta je izboljšanje obstoječega stanja na področju izvajanja knjižnične dejavnosti 
na območju Občine Šempeter-Vrtojba z zagotovitvijo ustreznih, novih prostorov za vzpostavitev delovanja 
Krajevne knjižnice v mestu Šempeter pri Gorici. Z realizacijo projekta se bo na območju mesta Šempeter pri 
Gorici in posledično na območju Občine Šempeter-Vrtojba izboljšalo oziroma povečalo ponudbo javnih 
storitev, t.j. ponudbo knjižnične dejavnosti, ki trenutno na območju občine ne obstaja. S tem se bo izboljšala 
kakovost bivanjskega okolja lokalnih prebivalcev, saj se bo občanom in ostalim omogočilo hitrejšo 
dostopnost do literature in s tem tudi spodbujalo želje po izobraževanju ipd.  

Gradbeno dovoljenje za izvedbo predvidenih posegov je bilo že pridobljeno. V letu 2018 pa je bila izdelana 
projektna dokumentacija PZI. Z rebalansom 2018 se predvidena proračunska sredstva povečujejo zaradi 
pridobitve natančnejše projektantske ocene stroškov projekta v okviru PZI projektne dokumentacije, kjer se 
je vrednost projekta dvignila glede na oceno vrednosti, ki je bila izvedena v okviru PGD projektne 
dokumentacije. 

V okviru postavke je vključena tudi vrednost notranje opreme (police, mize, stojala za knjige,…) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-16-0002 Krajevna knjižnica 

18039005 Drugi programi v kulturi  

0418881 Kinodvorana-dokumentacija 19.336 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za prenovo in adaptacijo kinodvorane v Šempetru pri 
Gorici. Načrtuje se da bomo letos porabili manj sredstev kot je bilo planirano. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-16-0003 Kinodvorana-dokumentacija 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo  

041963 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - telovadnica v Vrtojbi 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu izvedeniškega mnenja glede obnove poda v telovadnici v Vrtojbi - 
Osnovna šola Ivana Roba- podružnična šola Vrtojba. Obnovo poda v telovadnici se zamakne v prihodnje 
obdobje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0020 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - telovadnica v Vrtojbi 

19039002 Glasbeno šolstvo  

041913 Glasbena šola 8.763 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja in za programe Glasbene šole Nova 
Gorica, ki jih obiskujejo otroci iz občine Šempeter-Vrtojba. Sredstva na postavki se povečajo zaradi 
uskladitve z letno pogodbo javnega zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje 

1904 Terciarno izobraževanje  

19049002 Visokošolsko izobraževanje  

041914 Sofinanciranje visokošolskega centra 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja VIRS-a, katerega soustanovitelj je 
tudi Občina Šempeter-Vrtojba. Sredstva na postavki znižujemo glede na finančni plan zavoda. 

1906 Pomoči šolajočim  

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

041902 Regresiranje prevozov v šolo 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov prevoza otrok in mladine v šolo. Predvideva se  večja potreba 
sredstev na račun prevoza otrok s posebnimi potrebami. 
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041903 Regresiranje šolske prehrane 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju šolske prehrane otrok. Trenutno ni potreb. 

 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  

2002 Varstvo otrok in družine  

20029001 Drugi programi v pomoč družini  

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok 6.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pomoč občanom v socialnih stiskah (nakup šolskih potrebščin, pomoč 
v stanovanjski skupnosti, pomoč pri prehodnih nastanitvah za občane, ki nimajo doma, ...). Izkazuje se, da so 
potrebe po pomoči manjše od predvidenih. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

20049003 Socialno varstvo starih  

042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu 94.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena storitvam pomoči na domu za plačo petih oskrbovalk in pripravo, vodenje 
ter koordiniranje dejavnosti. Sredstva se povečajo zaradi spremembe cene in zaradi nove zaposlitve. 

042022 CDAS - prostori 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za dnevne aktivnosti 
starejših. Sredstva se povečujejo zaradi zamenjave lamelnih zaves. 
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05 Skupna občinska uprava  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  

050631 Računalniški programi 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bomo namenili za nakup računalniških programov za naslednje leto. Sredstva na postavki se 
povečujejo zaradi nadgradnje prekrškovnega programa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0090 Skupna občinska uprava – računalniški programi 

  



 

 23

III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

03 Župan  
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB183-09-0010 Nakup vozil-PGD Šempeter 10.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu vozila za PGD Šempeter, ki bo pripomoglo k učinkovitejšemu gašenju 
požarov. Predračunska vrednost vozila je skoraj 67.000,00€. Zaradi izvedbe javnega naročila se usklajuje 
vrednost NRPja. 

 

04 Občinska uprava  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine84.875 € 
Namen in cilj 

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in sicer: 

- humanitarni objekt na bivšem mejnem prehodu v Šempetru, 

- poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 137 (zadružni dom v Vrtojbi), 

- krajevni odbor Šempeter na naslovu Trg Ivana Roba 4, 

- balinišče v Vrtojbi, 

- poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 145, 

- Mladinski center Vrtojba, 

- zaklonišče Podmark, 

- poslovni objekt na naslovu Trg Ivana Roba 3, 

- poslovni objekt na naslovu Cesta goriške fronte 2, 

- poslovna stavba občine na naslovu Trg Ivana Roba 3a (dvorec Coronini). 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi obnove parketa v prvem nadstropju Coroninija in za ureditev 
objekta Zadružnega doma v Vrtojbi. 

NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  
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OB183-17-0010 LightingSolutions- Inovativne rešitve za 
energetsko  učinkovito razsvetljavo javnih stavb 60.000 € 

Namen in cilj 

Občina je kot vodilni partner uspešno kandidirala v okviru čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-

Slovenija 2014-2020. Občina je vodilni partner čezmejnega projekta, kjer so vključeni 3 partnerji z 

italijanske stran te poleg občine tudi dva partnerja na slovenski strani. V okviru projekta bo izdelana skupna 

metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne podlage za 

dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V izbranih javnih stavbah 

(šolah) občin bodo nameščeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varčne razsvetljave. Kot primer 

dobre prakse je tako naša občina v Osnovni šoli Šempeter-Vrtojba predvidela sanacijo notranje razsvetljave. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB183-09-0091 Kolesarska pot v Bazaro 153.835 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti do Bazare. V letu 2017 in 2018 se je odkupilo vsa 
potrebna zemljišča, pridobilo projektno dokumentacijo s soglasji. Pričetek aktivnosti za izvedbo se planira za 
leto 2018. Vrednost postavke se zmanjša zaradi uskladitve z viri sofinanciranja v razpisu za ukrepe CPS. 
Preostanek investicije se prenese v leto 2019. 

Tako se bo povečala varnost udeležencev v cestnem prometu. 

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice 530.000 € 

Namen in cilj 

Celotna ureditev ceste je predvidena v dveh fazah. V prvi fazi, katera trenutno poteka, je predvidena ureditev 
dela od železnice do Špara, v drugi fazi pa pošte do železnice. V sklopu del na Vrtojbenski cesti je 
projektirana obnovitev kanalizacije in vodovoda, polaganja optičnega kabla, obnova javne razsvetljave ter 
izdelava plinovodnega omrežja in elektro omrežja, ureditev ceste in pločnikov skupaj s kolesarsko potjo. 
Vrednost postavke se povečuje zaradi izgradnje kanalizacijskih priključkov. 

OB183-15-0004 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi 35.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za gradnjo parkirišča nasproti »Zelenega vrta« v Vrtojbi. Zemljišče je bilo odkupljeno 
v letu 2015, projektna dokumentacija PGD je bila izdelana  2016-2017. V prvi polovici leta 2018 je bila 
vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Začetek investicije se predvideva po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja 

OB183-15-0006 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh 80.000 € 
Namen in cilj 

Postavka je namenjena za izvedbo gradbenih del z namenom povečanja varnosti na obstoječih kolesarskih 
poteh v skladu z Načrtom omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Postavka se 
poveča zaradi potrebe ureditve križišča zaradi varnega prečkanja kolesarske in pešpoti na Ulici Prekomorskih 
brigad (uvoz na parkirišče ob športnem parku) 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 

OB183-11-0049 Gradbena in prometna preureditev avtobusnega 
postajališča 41.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev avtobusnega postajališč z nadstrešnico na Ulici 9.septembra 
(pri mladinskem centru v Vrtojbi). Vrednost postavke se je uskladila z vrednostjo pogodbenih del za izvedbo 
investicije.  

Cilj je zagotoviti, da bodo uporabniki javnega prevoznega sredstva imeli prostor, kjer bodo lahko počakali na 
avtobus. 

OB183-11-0077 Krožišče pri vhodu v bolnišnico 270.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena gradnji krožišča pri vhodu v bolnišnico, ki bi zagotovilo večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter njihovo vključevanje na glavno cesto. Dela zajemajo izdelavo vodovoda in odvodnjavanja 
površinskih vod v Vrtojbico, ureditev javne razsvetljave, preplastitev in ureditev prehodov za pešce. 

NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost. 

OB183-14-0011 Rekonstrukcija Standreške ceste 123.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena ureditvi cestišča in pločnika iz Obmejne ceste do obvoznice - Standreška cesta 
(obnova ceste, izdelava novega pločnika in odvodnjavanje ceste, prestavitev javne razsvetljave in gradnja 
električnega kabla. 

Cilj je zagotoviti večjo varnost udeležencev v cestnem prometu in k lepšemu izgledu območja. 

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju 20.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri Hoferju z namenom 
zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter  lažje vključevanje  udeležencev na glavno cesto. V letu 
2018 je potrebno odkupiti še nekaj zemljišč nato pa začeti z izvedbo. 

NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost. 

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju 5.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. 

NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost. 

OB183-17-0025 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. 
septembra 90.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo cestnega otoka za umirjanje prometa na ulici 9. septembra v 
spodnji Vrtojbi (smer Bilje-Vrtojba). Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljena vsa soglasja. 
Vrednost se dvigne zaradi potrebe izvedbe investicije. 
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14 GOSPODARSTVO  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

OB183-16-0005 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 269.708.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so potrebna za izgradnjo infrastrukture (cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, 
podporni zidovi, javna razsvetljava,...) na južni strani poslovne cone Lavžnik. 

Izvedena je kanalizacija pod halo v dolžini cca. 30 metrov. Predvideva se še izvedba podpornega zidu 
cestišča za dostope do objektov. Na postavki so predvidena sredstva, ki jih zagotavlja občina. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

OB183-09-0043 Čistilna naprava v Vrtojbi 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju CČN. V letošnjem letu občina teh 
sredstev ne bo potrebovala. 

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-
KANALIZACIJA 260.000 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove 
kanalizacijskega omrežja. Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo. Sredstva se financirajo iz 
omrežnine. 

V okviru projekta se načrtuje ureditev: 

-       odvodnika mešanega tipa - kanal V - priključka do stanovanjskih hiš Ulica 9. september 

-       priključka kanalizacije Ulica 9. september od hiše št. 35- 49a 

-       priključka kanalizacije Ulica 9. september od hiše št. 97-107 

-       priključka kanalizacije Ulica 9. september od hiše št. 139-143 

NAMEN IN CILJI: S tem se bo zagotovilo na komunalno urejenost območja in boljšo infrastrukturno 
opremljenost občine z okoljsko (komunalno) infrastrukturo. 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET 10.000 € 

Namen in cilj 

Občina Šempeter-Vrtojba je upravičenec v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki je nov program 
EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020. Vodilni partner mednarodnega projekta z akronimom 
EDICITNET je Tehnična Univerza v Berlinu, poleg Občine Šempeter-Vrtojba sodeluje še 33 partnerjev. 
Finančna sredstva programa Horizon 2020 so v največji meri namenjena raziskovanju in inovacijam, tako 
tudi projekt Edicitnet obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo hrane ter druge 
inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov. 
Inovativne rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. V 
mednarodnem projektu tako sodelujejo različne univerze ter raziskovalni inštituti pa tudi mesta s konkretnimi 
pilotnimi aktivnostmi, kjer se bodo izvedli konkretni laboratoriji. Med temi »front runner« mesti so: 
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Rotterdam, Andernach, Oslo, Heidelberg in Havana. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena 
projektnim aktivnostim občine je dobrih 147.000 EUR, ki bodo tudi v celoti povrnjene s proračuna EU.   

OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektna dokumentacija za 
regulacijo Vrtojbce 10.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena pridobitvi hidroloških osnov za idejno zasnovo (prispevne površine z upoštevanjem 
bodoče urbanizacije), potrditev s strani ARSO. Na podlagi hidroloških osnov se predvideva izdelava idejne 
zasnove za regulacijo kot podlage za pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije za fazno izvedbo. 

Občina bo v tekočem letu porabila manj sredstev kot je bilo načrtovano. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

OB183-15-0007 Rekreacijski center Vrtojba s povezavami 10.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za izvedbo manjših del, ki bodo potrebna pri izvedbi projekta Rekreacijski center 
Vrtojba, ki se bo financiral prek projekta Soča- Isonzo. 

Stanje:  v letu 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan projekt za izvedbo del (PZI). Trenutno 
se pripravlja razpisna dokumentacija za razpis za izbor izvajalca del. Začetek gradnje se predvidi za drugo 
polovico leta 2018, zato se vrednost zmanjša in razlika prestavi v leto 2019. 

 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 110.000 € 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega 
omrežja. V okviru projekta se načrtuje ureditev: 
-       vodovoda na cesti Na Čuklje (odsek 9. september – Čuklje) 
-       vodovoda Ulica 9. septembra hišna št. 35-49 

-       vodovoda Ulica 9. septembra hišna št. 97-107 
Z izvedbo projekta se bo zagotovilo ustrezno infrastrukturno urejenost območja z vodovodnim omrežjem. 

Stanje projekta 

Na določenih mestih so dotrajane cevi vodovoda, zato se planira popravila in menjava le-teh. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost € 

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 12.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Vrtojba. 
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OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter 3.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča v Šempetru. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo  

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 130.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2015 in 2016 sta bili izvedeni 1 in 2. faza gradnje (kolesarski poligon, nogometno igrišče in igrišče za 
odbojko z odvodnjavanjem, potrebna infrastruktura z dostopno potjo,...). V letu 2017 se je izvedlo otroško 
igrišče, orodja za telovadbo na prostem, del urbane opreme, itd.  

Za 2018 je planirana investicija za orodja - fitnes na prostem, urbana oprema, ureditev dostopnih poti 
(cestišča) z zaključnim slojem, ... Vrednost postavke se je uskladila s  pridobljeno ocenjeno vrednostjo. 

NAMEN IN CILJI: ureditev športnega parka v zadovoljstvo občanov. 

OB183-17-0009 Ureditev površin in objektov prireditvenega 
prostora v Vrtojbi 162.500 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za obnovo strehe a balinišču v Vrtojbi, pri čemer bi obnova preprečila nadaljnjo 
škodo na stavbi, obenem pa bi se zagotovil boljši prostor za druženje ljudi. Vrednost postavke se je uskladila 
s  pridobljeno ocenjeno vrednostjo. 

Stanje projekta 

Dotrajana streha. 

 

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

16069002 Nakup zemljišč  

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 160.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu zemljišč. 

Namen in cilji: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, širitve cest, 
vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

OB183-16-0016 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu 40.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi spomenika sv. Ot in okolice. V letu 2017 se je uredilo obeležje s 
ploščadjo. V letu 2018 je predvidena ureditev dostopne poti, platoja prireditev in platoja za šotor. Vrednost 
postavke se je uskladila s  pridobljeno ocenjeno vrednostjo. 

V 2019 je predvidena ureditev spremljajočih objektov (WC, skladišče,..).  

Cilj: počastitev padlih borcev v drugi svetovni vojni. 
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1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

OB183-16-0002 Krajevna knjižnica 160.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo rekonstrukcije objekta na naslovu Cesta Goriške 
Fronte 2, 5290 Šempeter pri Gorici na parceli št. 3079/2 k.o. 2315 Šempeter pri Gorici, ki je v lasti Občine 
Šempeter-Vrtojba, ter spremembe njegove namembnosti v stavbe namenjene za izvajanje knjižnične 
dejavnosti, skupne neto tlorisne površine 94,90 m2. 

Osnovni namen izvedbe projekta je izboljšanje obstoječega stanja na področju izvajanja knjižnične dejavnosti 
na območju Občine Šempeter-Vrtojba z zagotovitvijo ustreznih, novih prostorov za vzpostavitev delovanja 
Krajevne knjižnice v mestu Šempeter pri Gorici. Z realizacijo projekta se bo na območju mesta Šempeter pri 
Gorici in posledično na območju Občine Šempeter-Vrtojba izboljšalo oziroma povečalo ponudbo javnih 
storitev, t.j. ponudbo knjižnične dejavnosti, ki trenutno na območju občine ne obstaja. S tem se bo izboljšala 
kakovost bivanjskega okolja lokalnih prebivalcev, saj se bo občanom in ostalim omogočilo hitrejšo 
dostopnost do literature in s tem tudi spodbujalo želje po izobraževanju ipd.  

Gradbeno dovoljenje za izvedbo predvidenih posegov je bilo že pridobljeno. V letu 2018 pa je bila izdelana 
projektna dokumentacija PZI. Z rebalansom 2018 se predvidena proračunska sredstva povečujejo zaradi 
pridobitve natančnejše projektantske ocene stroškov projekta v okviru PZI projektne dokumentacije, kjer se 
je vrednost projekta dvignila glede na oceno vrednosti, ki je bila izvedena v okviru PGD projektne 
dokumentacije. 

V okviru postavke je vključena tudi vrednost notranje opreme (police, mize, stojala za knjige,…) 

 

18039005 Drugi programi v kulturi  

OB183-16-0003 Kinodvorana-dokumentacija 19.336 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za prenovo in adaptacijo kinodvorane v Šempetru pri 
Gorici. Načrtuje se da bomo letos porabili manj sredstev kot je bilo planirano. 

Nadaljnja rekonstrukcija kinodvorane zajema: prizidek od kleti do drugega nadstropja, popravilo strehe, 
obnova fasade, nova akustična oprema, obloga,... 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo  

OB183-17-0020 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - 
telovadnica v Vrtojbi 5.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena obnovi poda v telovadnici v Vrtojbi - Osnovna šola Ivana Roba- 
podružnična šola Vrtojba. Sredstva na postavki so namenjena plačilu izvedeniškega mnenja , obnovo poda se 
zamakne v prihodnje obdobje 
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05 Skupna občinska uprava  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  

OB183-09-0090 Skupna občinska uprava – računalniški programi5.000 € 
Namen in cilj 

Sredstva bomo namenili za nakup računalniških programov za naslednje leto. Sredstva na postavki se 
povečujejo zaradi nadgradnje prekrškovnega programa.  

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče računalniške opreme. 
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IV. PRORAČUN OBČINE 
ŠEMPETER-VRTOJBA V 
LETU 2018 PO 
FUNKCIONALNI 
KLASIFIKACIJI 

 

FK Opis 
OSN: REBALANS 

2018-1 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 2.125.363,23 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 975.105,00 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 17.500,00 

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 17.000,00 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 425.175,00 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 361.980,23 

0171 Servisiranje javnega dolga države 328.603,00 

02 OBRAMBA 34.440,00 

0220 Civilna zaščita 34.440,00 

03 JAVNI RED IN VARNOST 163.256,00 

0310 Policija 6.500,00 

0320 Protipožarna varnost 156.756,00 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3.380.960,89 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 471.064,89 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 65.000,00 

0421 Kmetijstvo 76.497,00 

0422 Gozdarstvo 10.000,00 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 76.000,00 

0451 Cestni promet 1.969.335,00 

0460 Komunikacije 8.000,00 

0473 Turizem 38.564,00 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 666.500,00 

05 VARSTVO OKOLJA 500.000,00 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 35.000,00 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 270.000,00 

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 195.000,00 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 447.740,00 

0610 Stanovanjska dejavnost 122.840,00 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 94.900,00 

0630 Oskrba z vodo 115.000,00 

0640 Cestna razsvetljava 115.000,00 

07 ZDRAVSTVO 59.011,00 
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0721 Splošne zdravstvene storitve 58.011,00 

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 1.000,00 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 
ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 889.368,00 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 83.600,00 

0820 Kulturne dejavnosti 715.268,00 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 9.000,00 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 81.500,00 

09 IZOBRAŽEVANJE 1.181.063,00 

0911 Predšolska vzgoja 729.500,00 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 343.463,00 

0941 Visokošolsko izobraževanje 6.000,00 

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 26.600,00 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 75.500,00 

10 SOCIALNA VARNOST 284.565,00 

1012 Varstvo invalidnih oseb 615,00 

1040 Varstvo otrok in družine 26.700,00 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 254.550,00 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 2.700,00 

    9.065.767,12 

 


