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I. SPLOŠNI DEL
AA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

7 .9 0 4 .2 3 4 ,0 3 €

Obrazložitev konta

predlog rebalansa v
€

Veljavni proračun
2016 v €

40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 investicijski odhodki
43 investicijski transferi

2.470.488,94
2.355.585,59
2.949.900,50
128.259,00

2.507.988,94
2.355.585,59
2.654.300,50
128.259,00

skupaj

7.904.234,03

7.646.134,03

razlika : predlog - veljavni
proračun 2016

258.100,00

predlog/veljavni

98,5%
100%
111,1%
100%

razlika predlogveljavni v €

-37.500,00
0
295.600,00
0
258.100,00

povečanje

• Tekoči odhodki so se zmanjšali za 37.500 € glede na veljavni proračun
• tekoči transferi ostanejo nespremenjeni,
• investicijski odhodki so se povečali za 295.600 € glede na veljavni proračun,
• investicijski transferi ostanejo nespremenjeni.
Odhodki so se v skupnem znesku povečali za 258.100 €, oziroma za 3,4 % glede na veljavni proračun.

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.470.488,94 €
695.489 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

97.438,03 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

402 Izdatki za blago in storitve

1.620.761,91 €

Obrazložitev konta
Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša s
1.628.261,91 € na 1.620.761,91 €, torej za 7.500 €.

•

Zmanjšanja so na sledečih postavkah:
041695 Celostna prometna strategija
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Povečanja so na sledečih postavkah:

• 0416156 Športni part Šempeter – tekoče vzdrževanje

403 Plačila domačih obresti

40.000 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu zmanjša zaradi reprograma dolgoročnih kreditov.

409 Rezerve

16.800 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2.355.585,59 €
286.700 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

335.700 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

239.262 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.493.923,59 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.949.900,50 €
2.949.900,50 €

Obrazložitev konta
Konto Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je v skupnem znesku povečal za 295.600 €.

•
•
•
•
•
•
•
•

Povečanja so na postavkah:
041395 Obnova Feiglove ulice
041382 Ureditev ulice na Pristavi
041391 Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice
041430 Ureditev krožišča pri ABK
041612 Nakup zemljišč
041695 Celostna prometna strategija
041322 Obnova JR Vrtojba
041323 Obnova JR Šempeter
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•
•
•
•

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja
0416103 Športni park Šempeter
0416157 Športni park Šempeter II faza

•
•
•
•

Zmanjšanja so na postavkah:
041981 Glasbena šola vzdrževanje
041606 Študije in projektna dokumentacija
041394 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi
041544 Odvodnjavanje in kolesarska pot do Križcijana

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

128.259 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
30.000 €
uporabniki
Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

98.259 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

7 .4 3 6 .5 3 4 ,6 9 €

Obrazložitev konta
predlog rebalansa v
€

veljaven proračun
2016 v €

70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
74 Transferni prihodki

3.946.608,00
2.446.982,00
213.425,00
829.519,69

skupaj

7.436.534,69

7.428.130,69

8.404,00

povečanje

razlika : predlog - sprejet
proračun 2015

3.946.608,00
2.446.982,00
213.425,00
821.115,69

predlog/veljaven

100%
100%
100%
101%

razlika predlogveljaven v €

0
0
0
8.404,00
8.404,00

• Davčni prihodki ostanejo nespremenjeni glede na veljaven proračun,
• Nedavčni prihodki ostanejo nespremenjeni glede na veljaven proračun,
• kapitalski prihodki ostanejo nespremenjeni glede na veljaven proračun
• transferni prihodki se povečajo za 8.404 €.
Prihodki so se v skupnem znesku povečali za 8.404 €, oziroma dosegajo 101% glede na veljaven
proračun.
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70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

3.946.608 €
2.872.488 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

703 Davki na premoženje

814.720 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

704 Domači davki na blago in storitve

259.400 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.446.982 €
1.537.650 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

711 Takse in pristojbine

3.000 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

712 Globe in druge denarne kazni

12.000 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

714 Drugi nedavčni prihodki

894.332 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

213.425 €
213.425 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.
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74 TRANSFERNI PRIHODKI

829.519,69 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

619.608 €

Obrazložitev konta
Povečanje transfernih prihodkov v višini 19.004 €: za nadaljevanje izvedbe športnega parka je Občina
Šempeter-Vrtojba uspešno kandidirala na Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje
športnih objektov v letih 2016,2017 in 2018.
Občina je s prijavo na razpis pridobila sredstva v skupni višini 30.857 €. Od tega bo 19.004 € sredstev
prejela v letu 2016, 5.394 € v letu 2017 in 6.459 € v letu 2018.
Zmanjšanje transfernih prihodkov v višini 5.160 €: zaradi zmanjšanja samih stroškov za celostno
prometno strategijo občine, so se posledično zmanjšali tudi sami prihodki.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
209.911,69 €
unije
Obrazložitev konta
Zmanjšanje transfernih prihodkov v višini 5.440 €: zaradi zmanjšanja samih stroškov za celostno
prometno strategijo občine, so se posledično zmanjšali tudi sami prihodki.

BB. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
101.364,11 €
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

24.838,89 €

Obrazložitev konta
Znesek danih posojil in povečanje kapitalskih deležev se na kontu ne spreminja.

75 PREJETA VRAČILA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev

DANIH

POSOJIL

IN

PRODAJA
126.203 €
126.203 €

Obrazložitev konta
Znesek prihodkov pridobljenih s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih se glede na sprejet
proračun poveča za 92.000 € in sicer za prihodke od prodaje deleža v Cestnem podjetju Nova Gorica d.d.
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CC. RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje

129.493 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

55 ODPLAČILA DOLGA

313.207 €

550 Odplačila domačega dolga
Obrazložitev konta
Znesek odplačila kreditov pri poslovnih bankah se zmanjša s 397.090 € na 313.207 € zaradi reprograma
dolgoročnih kreditov in sicer zaradi boljših kreditnih pogojev (nižja obrestna mera, daljše obdobje
odplačevanja).
Specifikacija:

Kredit

Stanje kreditov na
dan 31.12.2015

Sprejet proračun
2016

leto 2011

49.984

50.005

49.984

leto 2008

155.200

38.800

16.169

leto 2007

222.890

74.297

74.297

leto 2014

707.992

128.726

53.636

654.356

reprogram

leto 2014

894.737

105.263

43.860

850.877

reprogram

leto 2016
Skupaj

Odplačila v 2016 rebalans

Reprogrampoplačila glavnic

odplačevanje po pogodbi
139.031

397.090

reprogram
odplačevanje po pogodbi

75.262
2.030.803

Opomba

odplačevanje po novi pogodbi

313.207

1.644.265

Skupaj odplačila

1.957.471

SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH

-550.049€

Sprememba sredstev na računih je predvidena v višini -550.049 € in je za 73.813 € višja kot v
sprejetem proračunu.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2015

563.280€

Stanje sredstev na računu dne 31.12.2015 je bilo 563.280,11 €, planirano je koriščenje sredstev v višini
550.049 €.
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II. POSEBNI DEL
Obrazložitev obsega samo postavke, ki se s predlogom rebalansa proračuna za leto
2016 spreminjajo.

04 Občinska uprava
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije (PZI in PGD) za izdelavo
parkirišča nasproti »Zelenega vrta« v Vrtojbi. Zemljišče je bilo odkupljeno v letu 2015.
Za pridobitev dokumentacije je bilo porabljenih manj sredstev, kot je bilo planirano.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
041395 Obnova Feiglove ulice

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema obnovo Feiglove ulice (asfalt in robnik).Sredstva na postavki so se povečala
zaradi ugotovljene slabše nosilnosti ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa
041382 Ureditev ulice Na Pristavi

135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje del Ulice na Pristavi pri Kurivu. Postavka predvideva
ureditev vodovoda, cestišča, pločnika, kontejnerskega mesta in novih parkirišč. Sredstva na
postavki zajemajo tudi dela opravljena konec leta 2015, plačana pa v letu 2016.

041391 Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena ureditvi cestišča in pločnika iz Obmejne ceste do obvoznice. Predvideva
se ureditev vozišča, pločnika, prehoda preko obvoznice ter izdelavo novega krožišča.

041430 Ureditev krožišča pri ABK

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpira se nova postavka. DRSI planira urejanje novega krožišča pri ABK, pri čemer ocenjujemo
na delež s strani občine v višini 22.000 €.
9

13029004 Cestna razsvetljava
041322 Obnova JR Vrtojba

49.031,33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena obnovi javne razsvetljave v Vrtojbi. Sredstva na postavki se povečajo
zaradi povečanih potreb po ureditvi.

041323 Obnova JR Šempeter

48.968,67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena obnovi javne razsvetljave v Šempetru. Sredstva na postavki se povečajo
zaradi povečanih potreb po ureditvi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 46.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu je bilo na področju kanalizacijskega omrežja izvedeno veliko nove
infrastrukture v okviru projekta CČN, zato se v letu 2016 postavka nižja glede na prejšnja leta.
Sredstva na postavki so predvidena za ureditev kanalizacije na Pristavi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izdelavi idejne zasnove kolesarske steze na občinski cesti LC414041 Vrtojba-Križcijan. Predvidevamo da bo za to potrebnih manj sredstev kot je bilo planirano.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
041695 Celostna prometna strategija

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena pripravi Celostne prometne strategije z vsemi potrebnimi
spremljevalnimi aktivnostmi. Gre za strateški dokument občine, s katerim se lahko občina
poteguje za sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov, in sicer predvsem za ukrepe
trajnostne mobilnosti. Postavka predvideva tudi stroške izvedbe ukrepov. Planiramo da bodo
dejanski stroški nižji od prej predvidenih.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja

56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno bo najnujnejše investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Sredstva na postavki
so predvidena za ureditev vodovoda na Feiglovi ulici in na Pristavi.

16039003 Objekti za rekreacijo
0416103 Športni park Šempeter

196.427 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 je bila izvedena 1. faza (kolesarski poligon in nogometno igrišče z odvodnjavanjem
ter nujno potrebno infrastrukturo). V letu 2016 in 2017 se predvideva nadaljnja gradnja ostale
infrastrukture, igrišč in spremljajočega objekta za potrebe športnega parka.
Sredstva na postavki se povečajo zaradi odobritve nepovratnih sredstev na razpisu Fundacije za
šport. Občina namerava izvesti nove športne površine: igrišča za odbojko na mivki z dvema
igralnima poljema ter fitnesa na prostem vključno z vadbenim poligonom »street workout« ter
ureditev celotnega območja s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

0416157 Športni park Šempeter II. faza

48.573 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka se odpre skladno z zahtevami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Eden izmed pogojev za koriščenje sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu s 23.
členom ZFO je uvrstitev projekta v NRP ter pod samostojno postavko. Gre za izvedbo štartne
rampe ter vodovodne inštalacije.

0416156 Športni park Šempeter-tekoče vzdrževanje

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nova postavka se odpre zaradi ločenega vodenja tekočih stroškov športnega parka (električna
energija, voda, vzdrževanje igrišč,…)
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
041606 Študije in projektna dokumentacija

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pripravo in izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.
Planiramo da bodo potrebe manjše od predvidenih.

16069002 Nakup zemljišč
041612 Nakup zemljišč

331.600 €

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.
Postavka se poveča zaradi vključitve novih zemljišč.

19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039002 Glasbeno šolstvo
041981 Glasbena šola vzdrževanje

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila predvidena za vgraditev novega sistema ogrevanja v objektu
Glasbene šole. Na postavki ostanejo sredstva za investicijske transfere javnim zavodom.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
042203 Odplačilo obresti zadolževanja

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina odplačila obresti od domačega zadolževanja se predvidi glede na dejanske stroške iz leta
2015.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
04 Občinska uprava
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je predvidena v okviru planiranih odplačil glavnic kot sledi:
Kredit

Odplačila v 2016 - rebalans

leto 2011

49.984

leto 2008

16.169

leto 2007

74.297

leto 2014

53.636

leto 2014

43.860

leto 2016

75.262

Skupaj

313.207

Planirano je manjše odplačilo glavnic zaradi reprograma kreditov in sicer zaradi daljše dobe
odplačevanja.
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
Obrazložitev obsega samo NRP-je, ki se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2016
spreminjajo.

04 OBČINSKA UPRAVA
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB183-15-0004 - 041394 – Parkirišče nasproti zelenega vrta v Vrtojbi
Namen in cilj: Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije (PZI in PGD) za izdelavo parkirišča
nasproti »Zelenega vrta« v Vrtojbi. Zemljišče je bilo odkupljeno v letu 2015.
Za pridobitev dokumentacije je bilo porabljeno manj sredstev, kot je bilo planirano.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB183-16-0007 - 041395 Obnova Feiglove ulice
Namen in cilj:
Postavka zajema obnovo Feiglove ulice (asfalt in robnik). Sredstva na postavki so se povečala zaradi ugotovljene
slabše nosilnosti ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa
OB183-09-0035 - 041382 – Ureditev ceste na Pristavi
Namen in cilj:
Sredstva so namenjena za dokončanje del Ulice na Pristavi pri Kurivu. Postavka predvideva ureditev vodovoda,
cestišča, pločnika, kontejnerskega mesta in novih parkirišč. Sredstva na postavki zajemajo tudi dela, opravljena
konec leta 2015, plačana pa v letu 2016.
OB183-14-0011 - 041391 - Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice
Namen in cilj: pripraviti teren za izdelavo pločnika, ureditev ceste-večja varnost prometa
Postavka je namenjena ureditvi cestišča in pločnika iz Obmejne ceste do obvoznice. Predvideva se ureditev vozišča,
pločnika, prehoda preko obvoznice ter izdelavo novega krožišča.
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OB183-16-0008 - 041430 – Ureditev krožišča pri ABK
Namen in cilj:
Odpira se nova postavka. DRSI planira urejanje novega krožišča pri ABK, pri čemer ocenjujemo na delež s strani
občine v višini 22.000 €.

13029004 Cestna razsvetljava
OB183-09-0032- 041322 - Obnova JR Vrtojba
Namen in cilj: vzdrževanje JR, izboljšava JR
Postavka je namenjena obnovi javne razsvetljave v Vrtojbi. Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanih
potreb po ureditvi.

OB183-09-0032- 041323 - Obnova JR Šempeter
Namen in cilj:
Cilj postavke je vzdrževanje oz. obnova javne razsvetljave v Šempetru in s tem povečati varnost ponoči. Sredstva
na postavki se povečajo zaradi povečanih potreb po ureditvi.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB183-11-0025 041533 - Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)
Namen in cilj: Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove.
Sredstva se financirajo iz omrežnine.
V preteklem letu je bilo na področju kanalizacijskega omrežja izvedeno veliko nove infrastrukture v okviru projekta
CČN, zato se v letu 2016 postavka nižja glede na prejšnja leta. Sredstva na postavki so predvidena za ureditev
kanalizacije na Pristavi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
OB183-13-0007 – 041544 – Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana
Namen in cilj:
Postavka je namenjena izdelavi idejne zasnove kolesarske steze na občinski cesti LC414041 – Vrtojba - Križcijan.
Predvidevamo da bo za to potrebnih manj sredstev kot planirano.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
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OB183-15-0014 - 041695 – Celostna prometna strategija
Namen in cilj:
Sredstva na postavki so namenjena pripravi Celostne prometne strategije z vsemi potrebnimi spremljevalnimi
aktivnostmi. Gre za strateški dokument občine, s katerim se lahko občina poteguje za sredstva, ki bodo na voljo v
okviru nadaljnjih razpisov, in sicer predvsem za ukrepe trajnostne mobilnosti. Postavka predvideva tudi stroške
izvedbe ukrepov. Planiramo da bodo dejanski stroški nižji od prej predvidenih.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB183-11-0035 - 041688 - Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)
Namen in cilj:
Namen programa je vzdrževanje obstoječih vodovodnih napeljav, obnova vodovoda, skrb za zdravo vodo. Izvedeno
bo najnujnejše investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja. Sredstva na postavki so predvidena za ureditev
vodovoda na Feiglovi ulici in na Pristavi.

16039003 Objekti za rekreacijo
OB183-11-0035 - 0416103 – Športni park Šempeter
Namen in cilj:
V letu 2015 je bila izvedena 1. faza (kolesarski poligon in nogometno igrišče z odvodnjavanjem ter nujno potrebno
infrastrukturo). V letu 2016 in 2017 se predvideva nadaljnja gradnja ostale infrastrukture, igrišč in spremljajočega
objekta za potrebe športnega parka.
Sredstva na postavki se povečajo zaradi odobritve nepovratnih sredstev na razpisu Fundacije za šport. Občina
namerava izvesti nove športne površine: igrišča za odbojko na mivki z dvema igralnima poljema ter fitnesa na
prostem vključno z vadbenim poligonom »street workout« ter ureditev celotnega območja s pripadajočo komunalno
infrastrukturo.

OB183-16-0009 - 0416157 – Športni park Šempeter -II. faza
Namen in cilj:
Nova postavka se odpre skladno z zahtevami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Eden izmed pogojev
za koriščenje sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu s 23. členom ZFO je uvrstitev projekta v NRP ter
pod samostojno postavko. Gre za izvedbo štartne rampe ter vodovodne inštalacije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna
in stavbna zemljišča)
16069002 Nakup zemljišč
OB183-09-0070 – 041612 - Nakup zemljišč
Namen in cilj:
Namen in cilji: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, širitve cest, vse v
skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.
Postavka se poveča zaradi vključitve novih zemljišč.

16

19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Glasbeno šolstvo
OB183-14-0008 – 041981 - Glasbena šola - vzdrževanje
Namen in cilj:
Sredstva na postavki so bila predvidena za vgraditev novega sistema ogrevanja v objektu Glasbene šole. Na postavki
ostanejo sredstva za investicijske transfere javnim zavodom.

17

