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AA. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Razred 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  

Odhodki Občine Šempeter Vrtojba so v letu 2014 znašali 9.835.806,91€ oziroma 71,30% glede na načrtovane. 
Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Realizacija 
posamezne vrste odhodkov glede na vse odhodke je vidna v spodnji tabeli:  

 

Odhodki   Realizacija 2014 - zaključni račun 2014  
 razmerje posameznih odhodkov glede na 

vse odhodke skupaj v %  

 Tekoči odhodki      2.341.917,55                       23,81    

 Tekoči transferi      2.277.138,75                       23,15    

 Investicijski odhodki      5.189.087,20                       52,76    

 Investicijski transferi           27.663,41                         0,28    

 Skupaj      9.835.806,91                     100,00    

 

  

Razmerje med realizacijo odhodkov v letu 2014 glede na veljavni proračun 2014 po posamezni vrsti odhodkov je 
sledeče:  

 

 

 40 TEKOČI ODHODKI 2.341.918 € 

 

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in predstavljajo 23,81 % celotnih odhodkov. V letu 2014 
je bila realizacija 76,81 odstotna glede na veljavni proračun. Tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki 
zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve in plačila domačih obresti. 

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 548.800 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike. Realizacija je 
bila 83,5% v primerjavi z veljavnim proračunom. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 86.142 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih 
stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Realizacija glede na 
veljavni proračun 2014 je bila 96,10 %.  

402 Izdatki za blago in storitve 1.689.364 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih 
proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, krajevnih skupnosti, 
kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov. Znesek vključuje izdatke za pisarniški material in 
storitve (246.697,03€), za posebni material in storitve, (1.829,88€), energijo vodo in komunikacije (390.926,01€), za 
prevozne stroške in storitve (20.979,02€), za izdatke za službena potovanja (5.506,65€), za tekoče vzdrževanje 
(361.291,06€), za poslovne najemnine in zakupnine (43.564,29€) in za druge operativne odhodke – avtorske 
honorarje, stroški sodišč, študentsko delo ipd. (618.570,05€). Realizacija glede na načrtovano je bila 74,8 %. 
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403 Plačila domačih obresti 17.611 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo obresti od najetih kreditov poslovnim bankam. Realizacija na 
kontu je bila 43,00% glede na veljavni proračun. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.277.139 € 

Obrazložitev konta 

V strukturi odhodkov so tekoči transferi predstavljali 23,15 % in so bili realizirani v višini 97,7% glede na veljavni 
proračun. Tekoče transfere sestavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in 
zasebnikom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi. 

410 Subvencije 235.076 € 

Obrazložitev konta 

V tej skupini so izkazana sredstva za pokrivanje izgub privatnim podjetjem, sredstva za izvajanje javnih del v 
privatnih podjetjih ter druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Subvencije so bile v letu 2014 realizirane 
v višini 83,4% glede na veljavni proračun. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 360.185 € 

Obrazložitev konta 

V tej skupini so izkazana sredstva namenjena za družinske prejemke v obliki daril ob rojstvu otroka (22.935,00€),  
transferi za zagotavljanje socialne varnosti (4.699,95€), drugi transferi posameznikom v obliki regresiranja prevozov v 
šolo, regresiranja prehrane otrok v šolah, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlik za programe v vrtcih, 
subvencioniranje stanarin,denarne nagrade in priznanja (288.968,18€) ter štipendije (43.581,48€).  Realizacija je bila 
94,6°% glede na veljavni proračun. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 224.524 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi 
organizacijami in ustanovami. Realizacija je bila 92,6% glede na veljavni proračun.  

413 Drugi tekoči domači transferi 1.457.354 € 

Obrazložitev konta 

To skupino sestavljajo tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (to je prispevek ZZZS-ju za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine) (33.996,22€) in tekoči transferi v javne zavode za plače in izdatke 
zaposlenih (712.717,37€), za sredstva za prispevke delodajalcev (89.510,84€) in tekoči transferi v javne zavode za 
izdatke za blago in storitve (621.129,52€). Realizacija v tej skupini je bila 102,2% glede na veljavni proračun. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.189.087 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski odhodki so v letu 2014 predstavljali v strukturi vseh odhodkov skupno 52,76 % in so bili realizirani glede 
na veljavni proračun v višini 62,1 %. Investicijske odhodke sestavlja skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.189.087 € 

Obrazložitev konta 

Med tovrstnimi odhodki je bil pretežni del porabljen za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4.363.193,52€), v 
veliki večini za CČN (2.945.105,31€), nadzidavo šole v Vrtojbi (502.750,22€) in energetsko sanacijo šole v Vrtojbi 
(112.872,09€),  ter investicijsko vzdrževanje in obnove (391.516,61 €), Razlika pa je bila porabljena za nakupe 
stanovanjskih zgradb (86.750,00€) (nakup stanovanja na naslovu Ivana Suliča) in opreme (157.130,93€) ter drugih 
osnovnih sredstev – zemljišč (21.013,71€), za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in 
investicijski inženiring (169.482,43€). 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 27.663 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi so sredstva, se ločijo na investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki in pa na investicijske transfere proračunskim uporabnikom. Realizirani znesek v višini 27.663,41€ 
predstavlja 44,7% glede na veljavni proračun, sicer pa predstavljajo investicijski transferi v strukturi vseh odhodkov 
0,28 %.  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski  
uporabniki 10.963 € 

Obrazložitev konta 

To so investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V letu 2014 je bil znesek v celoti namenjen za 
Prostovoljno gasilsko društvo. Odhodki so bili realizirani v višini 91,6% glede na veljavni proračun.  

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.700 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te skupine so bili realizirani investicijski transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in manjše 
investicije (OŠ Kozara Nova Gorica – sofinanciranje dela za nakup kombi vozila, OŠ Ivana Roba Šempeter – 
izdelava in montaža oken). Realizacija je bila 33,4 % glede na veljavni proračun. 

 

 

 

Razred 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

 

Prihodki proračuna Občine Šempeter-Vrtojba so bili v letu 2014 doseženi v višini 8.747.825,40 €, kar predstavlja 
76,7% glede na veljavni proračun.  

Prihodke proračuna sestavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Davčni 
prihodki sestavljajo 47,35 % glede na vse prihodke skupaj, nedavčni zavzamejo delež 18,77% glede na vse prihodke 
skupaj, kapitalski prihodki zavzamejo 0,27% in transferni prihodki 33,61% delež glede na vse prihodke skupaj. 

 

 

prihodek   realizacija 2014 - zaključni račun 2014  
 razmerje posameznih odhodkov glede na 

vse odhodke skupaj v %  

 Davčni prihodki      4.142.337,89                       47,35    

 Nedavčni prihodki      1.641.717,85                       18,77    

 Kapitalski prihodki           24.033,00                         0,27    

 Transferni prihodki      2.939.736,66                       33,61    

 Skupaj               8.747.825,40                     100,00    

 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.142.338 € 

 

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 4.142.717,26 € oz. 96,78% glede na veljavni proračun. Sestavljeni so iz 
davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, davkov na posebne storitve in drugi davki. 
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700 Davki na dohodek in dobiček 3.085.118 € 

Obrazložitev konta 

Dohodnina s 3.085.118,00 € je največji davčni prihodek, ki je bil 100 % realiziran v višini veljavnega proračuna.  

703 Davki na premoženje 824.188 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 824.567,69 €, zajema naslednje prihodke: 

• davki na nepremičnine, v višini 732.850,03€, od tega največji delež odpade na NUSZ od pravnih oseb, 

• davki na premičnine, v višini 10,21 € (davek na vodna plovila in zamudne obresti), 

• davki na dediščine in darila, v višini 33.691,40 €, 

• davki na promet nepremičnin, v višini 58.016,05 €, od tega za fizične osebe 51.249,46 € in pravne osebe 6.766,59€. 

 

704 Domači davki na blago in storitve 233.021 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 233.021,47 € je realizirana v višini 89,4% glede na veljavni proračun, zajema pa 
naslednje prihodke: 

• davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), v višini 3.464,56 € 

• drugi davki na uporabo blaga in storitev, v višini 229.556,91 €, od tega je pretežno  prihodek okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ( 215.929,41€), turistična taksa (11.597,38€), pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest (826,50€) in druge občinske takse (1.201,81€). 

 

706 Drugi davki 10 € 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.641.718 € 

Obrazložitev konta 

Nedavčni prihodki predstavljajo 18,76 % delež v strukturi vseh prihodkov in so bili v letu 2014 realizirani v višini 
55,68% glede na veljavni proračun, torej 44,32 odstotnih točk pod veljavnim proračunom. Nedavčne prihodke 
sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne 
kazni in drugi nedavčni prihodki. 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.526.231 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina  v skupni višini 1.526.230,80 € je bila realizirana v višini 106,2% glede na veljavni proračun, zajema 
naslednje prihodke: 

• prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 64.140,00 € (dividende Komunale) 

• prihodki od obresti, v višini 4.184,09 €. (vezani depoziti) 

• prihodki od premoženja, v višini 1.457.906,71 €, od tega je 860.185,50 € prihodkov iz koncesijskih dajatev in od 
posebnih iger na srečo. Na tem kontu je tudi za 189.407,20 € prihodkov od najemnin za opremo, od tega od 
oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacije d.d 183.785,14€.). Ostali prihodki od drugih najemnin 
znašajo 236.302,58€ od tega (17.980,04€ prihodki od najemnin za grobove,, parkirnine (157.641,41€), oddajanja el. 
energije – fotovoltaika ( 32.367,26€),prihodki od oddaje zemljišč v najem ( 21.999,62€), prihodki od plakatiranja 
(4.639,28€), prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice (37.918,96€) ter drugi prihodki (5.260,08€). 
 

711 Takse in pristojbine 2.229 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi 
Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega 
zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se 
opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse so v letu 2014 bile načrtovane v višini 1.500,00€ 
, realizirane pa za 48,6 odstotnih točk višjem znesku. 
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712 Globe in druge denarne kazni 9.192 € 

Obrazložitev konta 

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe, 
skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2014 je iz tega naslova 
bilo pridobljenih 14 odstotnih točk več sredstev, kot jih je bilo načrtovanih z veljavnim proračunom. 

714 Drugi nedavčni prihodki 104.066 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov zajema prihodek iz drugih nedavčnih prihodkov v višini 104.065,78€, od tega so najvišji 
komunalni prispevki (92.442,78 €) ter drugi prihodki iz prejšnjih let ( vračilo NUZS iz preteklih let zaradi stečajev). 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 24.033 € 

Obrazložitev konta 

Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč in  
neopredmetenih osnovnih sredstev. V celotni strukturi prihodkov predstavljajo le neznaten delež (0,27%) in so bili 
realizirani v višini 24,4 % od načrtovanih z veljavnim proračunom.  

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.140 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek je bil planiran v višini 4.200,00€ in realiziran v višini 27,1% glede na veljavni proračun.  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 22.893 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek je bil realiziran v višini 24,2% glede na veljavni proračun. Ta skupina kapitalskih prihodkov se deli na 
prihodke od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč (8.415,00€) in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (14.478,00€). 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.939.737 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 33,61 odstotni delež in so bili realizirani v višini 
2.939.736,66 €  oziroma za 28,0 odstotne točke manjši glede na veljavni proračun. Realizacija je bila nižja predvsem 
zaradi zamika izvedbe investicijskih projektov ter zaradi zamika plačil že potrjenih zahtevkov za financiranje. 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 513.052,72 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki so bili prejeti iz naslova naslednjih projektov in so bili realizirani v višini 75,6% glede na veljavni 
proračun. 

 

konto naziv 

74000113 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  FUTURELIGHTS 

74000114 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  TIP 

74000115 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  CROCTAL 

74000117 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  GOTRAWAMA 

74000118 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   -SUBVENCIJA STANARIN 

74000119 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  -MESTNO SREDIŠČE 3. FAZA 

74000120 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  -TRADOMO 

74000121 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   -CČN 

7400016 Prejeta sredstva iz državnega iz požarne takse 

7400017 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  . FOUNTAINS 

740004 
Druga prejeta sred. iz državnega proračuna – SOU od Ministrstva za notranje 
zadeve 50% 

740100 Prejeta sredstva iz občin. proračuna za SOU 

7400043 Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
 2.426.683,94 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki so bili prejeti iz naslova naslednjih projektov in bili realizirani v višini 71,3% glede na veljavni 
proračun. 

 

konto Naziv 

74160010 Sredstva EU za  LAS-OGV od KŠTM 

74160014 Sredstva EU za  TRADOMO 

74160015 Sredstva EU za  LAS-NAZAJ K NARAVI 

7416004 Sredstva EU za POLY5-ALPIN SPACE 

7416005 Sredstva EU za LIVING FOUNTAINS 

7416006 Sredstva EU za  CROCTAIL 

7416007 Sredstva EU za  FUTURE LIGHTS 

7416008 Sredstva EU za  TIP 

7416009 Sredstva EU za  GOTRAWAMA 

7416014 Sredstva EU za  CČN 

7417004 Sredstva iz švicarskega sklada 

 

BB. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 1.053 € 

750 Prejeta vračila danih posojil 1.053 € 

Vsa dolgoročna posojila fizičnim osebam bodo odplačana v letu 2015. Prejeta vračila danih posojil so realizirana  v 
višini 1.053 EUR (plačilo stanovanjskih kreditov, ki so jih posamezniki odkupili po stanovanjskem zakonu). 

 

CC. RAČUN FINANCIRANJA  

50 ZADOLŽEVANJE 1.836.718 € 

500 Domače zadolževanje 1.836.718 € 

Za izvrševanje proračuna je bilo v letu 2014 potrebno dodatno zadolževanje v višini 1.836.718,00€. Najeta sta bila 
dva nova dolgoročna kredita in sicer v znesku 836.718,00€ pri SID banki in v znesku 1.000.000,00€ pri NLB d.d..  

 

 

55 ODPLAČILA DOLGA 173.710,52 € 

550 Odplačila domačega dolga 173.710,52€ 

Občina je v letu 2014 odplačala glavnice kreditov v višini 173.710,52 €. 
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II. POSEBNI DEL 
BILANCA ODHODKOV  

Realizacija 2014 je obrazložena v primerjavi z veljavnim proračunom na dan 31.12.2014, v katerem so vključene 
prerazporeditve župana. 

 

01 Občinski svet 1 4 2 . 0 2 2  €  

01 POLITIČNI SISTEM 142.022 € 

0101 Politični sistem 142.022 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 119.417 € 

010101 Delovanje občinskega sveta - sejnine 39.261 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v skladu s planom in sicer v višini 93,90% glede na veljavni proračun. V letu 2014 so bile 
lokalne volitve, zato je bilo zaradi konstituiranja novega občinskega sveta nekaj manj sej. 

010103 Financiranje političnih strank 5.898 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 74,7% glede na veljavni proračun. Realizirano je bilo do lokalnih volitev, realizacija za 
nov občinski svet bo razvidna šele v letu 2015. 

 

010106 Delovna telesa občinskega sveta 5.414 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 91%.V letu 2014 so bile lokalne volitve, zato je bilo zaradi konstituiranja novega 
občinskega sveta nekaj manj sej odborov. 

010110 Reprezentanca 324 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena porabi sredstev za reprezentanco občinskemu svetu so realizirana v višini 64,7% glede na 
veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za pogostitev med odmori sej. 

010111 Informatika vzdrževanje strojne in programske opreme 6.341 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena porabi sredstev za informatiko in vzdrževanje strojne in programske opreme so bila 
realizirana v višini 95,5 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov za svetnike. 

010113 Protokol 223 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka protokol izkazuje 27,9% realizacijo in sicer za izdatke za reprezentanco. Dnevnice za potovanja svetnikov 
niso bila izkoriščena, zato se je del izkoristil za njihovo reprezentanco. 

010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej 8.121 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka, ki zajema stroške snemanja sej je bila realizirana v višini 81,2% od veljavni proračun. Zaradi lokalnih 
volitev ni bilo toliko sej, kot smo jih predvideli. 
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010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški 1.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Vrtojba. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu in sicer v 
višini 60,9% od veljavnega proračuna. Obratovalni stroški zajemajo porabo električne energije, vode in ravnanja z 
odpadki. 

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje 4.514 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora in sicer stroški pogostitev povabljenih ob prireditvah in 
srečanjih s pobratenimi kraji (Medeja, Hodiše) : , drugi splošni material in storitve, ki jih ob prireditvah organizira KO, 
nakup pisarniškega pohištva in drugi operativni odhodki. Postavka je bila realizirana v skoraj v obsegu veljavnega 
proračuna in sicer v višini 90,3%. 

010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški 2.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Šempeter ( električna energija, voda in komunalne storitve, telefon, 
faks in elektronska pošta in drugi operativni odhodki). Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od plana in 
sicer v višini 76,2% glede na veljavni proračun. 

010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja 4.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora. Delijo se na stroške pogostitev in druge operativne odhodke. 
Postavka je bila realizirana v višini 96,1% od veljavnega proračuna. 

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku 6.093 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj in denarnih ter 
drugih nagrad so bila realizirana v višini 78,6 % glede na veljavni proračun. 

010120 Bilten - glasilo 14.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 93% glede na veljavni proračun. Postavka zajema založniške in tiskarske storitve 
ter stroške fotokopiranja, drugi splošni material in storitve in plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah. 

010121 Srečanje Šempetrov 19.487 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka srečanje Šempetrov zajema organizacijo prireditve , ki zajame vsa mesta oz. vasi po Sloveniji in slovensko 
vas v Italiji z imenom Šempeter. Vsako leto je prireditev v drugem kraju, v letu 2014 je čast organizacije prireditve 
pripadla naši občini. Postavka je bila realizirana v višini 98,7% glede na veljavni proračun. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 22.605 € 

010104 Izvedba volitev 22.605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi lokalnih volitev v letu 2014. Realizacija na postavki znaša 22.605,13 
EUR kar predstavlja 75,4 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 
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02 Nadzorni odbor 4 . 0 3 3  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.033 € 

0203 Fiskalni nadzor 4.033 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 4.033 € 

020201 Delovanje nadzornega odbora 2.673 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na veljavni proračun in sicer v višini 57,6%. Namenjena je bila 
za izplačilo sejnin udeležencem odborov. 

020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora 1.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana 100% višini glede na veljavni proračun. Postavka je bila namenjena za plačila stroškov 
konferenc, seminarjev in simpozijev članov nadzornega odbora. 

03 Župan 2 5 7 . 5 3 6  €  

01 POLITIČNI SISTEM 60.352 € 

0101 Politični sistem 60.352 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.352 € 

030104 Plače in nadomestila podžupana 13.864 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 93,7% glede na veljavni proračun. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Zadnja 
objavljena je bila v Ur.L. št. 46/2013 z dne 29.5.2013 in velja do 31.12.2014. Vrednosti plačnih razredov se do 
31.12.2014 ne uskladijo. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31.12.2014 ne pripada del plače za redno delovno 
uspešnost. 

030105 Plača, regres za letni dopust 45.452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru planiranega v višini 99,4%. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Zadnja 
objavljena je bila v Ur.L. št. 46/2013 z dne 29.5.2013 in velja do 31.12.2014. Vrednosti plačnih razredov se do 
31.12.2014 ne uskladijo. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31.12.2014 ne pripada del plače za redno delovno 
uspešnost. Postavka zajema osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, prispevki iz in na plače in strošek prevoza. 

030107 Prehrana med delom župan 773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 89,0 % glede na veljavni proračun. 

030113 Drugi izdatki za službena potovanja 178 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 24,7 % glede na veljavni proračun. Na tej postavki so izdatki za službena 
potovanja, ki niso vezani na projekte. 

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje 86 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 23,8 % glede na veljavni proračun. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 23.805 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 23.805 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 23.805 € 

030412 Reprezentanca 9.313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana skoraj v višini planiranega in sicer 93,1% glede na veljavni proračun. Postavka zajema 
stroške pogostitev in drugi splošni material in storitve. 

 

030413 Protokol 14.492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v  višini 96,6% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za izvedbo 
protokolarnih dogodkov. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 173.380 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 173.380 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 34.177 € 

040711 Prenos alarmnih signalov 537 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 67,1% glede na veljavni proračun. Postavka zajema varovanje opreme civilne 
zaščite. 

040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč 2.904 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 88,8% glede na veljavni proračun. V skladu z zakonom je treba zaklonišča tekoče 
vzdrževati, zato je bila namenjena poraba v tej višini. 

040714 Redna dejavnost CZ 3.656 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 93,8% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena delovanju CZ. 

040715 Redna dejavnost- društva 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena društvom, ki delujejo v 
okviru civilne zaščite. 

040716 Redna dejavnost - požarna straža 3.972 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 96,6% glede na veljavni proračun. 

040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje 1.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v celoti realizirana. Namenjena je bila izobraževanju pripadnikov CZ. 
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040718 Nakup opreme  MTS za CZ 19.961 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,9% glede na veljavni proračun. Civilna zaščita vsako leto obnavlja in nakupi 
novo opremo za zaščito in reševanje. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 139.203 € 

040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter 24.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi finančnega načrta PGD za leto 2014 je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna.   

040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter 10.963 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih namensko dobi od 
države iz naslova požarne takse. 

040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza 3.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom. 

040707 Sredstva za protipožarno varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
 84.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom. 

040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane 15.694 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena za vzdrževanje dvorane v 
gasilskem domu. 

04 Občinska uprava 9 . 0 6 5 . 5 8 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 165.333 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 165.333 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 165.333 € 

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije 2.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov UJP. Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na veljavni 
proračun (50,6%). 

040203 Vračilo preplačila nadomestila za stavbna zemljišča (Petrol) 161.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo obroka kredita, ki je bila realizirana v okviru predvidenega.  

040206 Občinska blagajna 1.426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 19,8%. Postavka je namenjena plačilu provizija za položnice, ki jih občani 
plačujejo na občinski blagajni. Potrebna sredstva za povračilo so se izkazala za manjša od predvidenih. 
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03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 19.228 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 19.228 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 19.228 € 

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 5.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena delovanju EZTS-ja.  Višina porabe je bila vezana na letni plan dela EZTS. 
Ker so se iz preteklih let akumulirali prihranki je EZTS za delovanje porabil manj, kot je bilo planirano. Realizacija na 
postavki znaša 5.784,12 EUR kar predstavlja 42,6 % porabo sredstev glede na veljavni proračun.  

040302 Cilj 3 - 1. Projekt ADRIA_A 3.664 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. Do manjše porabe na postavki  je prišlo zato, ker so nam bila najprej dodeljena dodatna 
sredstva (ostanek ne-realizacije aktivnosti enega izmed partnerjev), kasneje pa je  prišlo do reza EU sredstev na 
Programu  vsem partnerjem na projektu. Realizacija na postavki  znaša 3.663,60 EUR kar predstavlja 42,3 % porabo 
sredstev glede na veljavni proračun. Občina je v letu 2014 prejela naslednja sredstva: ESRR – 3.114,06 EUR in 
MGRT – 366,36 EUR. 

040307 Cilj 3 - 3. razpis standardni projekt TRADOMO  ožje čezmejno območje 9.781 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je delno izveden. Naložba v novo avtobusno postajališče na območju MMP Vrtojba – pred PTP-jem je 
zaključena.  Opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z  elektronskimi tabelami je v fazi izvedbe in bo zaključena 
aprila 2015. Do zamika naložbe v letošnje leto je prišlo zaradi revizije nad skupnim javnim naročilom z Mestno občino 
Novo Gorico v lanskem letu. Zaradi navedenega znaša realizacija 9.780,73 EUR, kar predstavlja 12,4 % porabo 
sredstev glede na veljavni proračun. Občina je v letu 2014 prejela naslednja sredstva: ESRR – 8688,66 EUR in 
MGRT – 1022,19 EUR. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 216.243 € 

0402 Informatizacija uprave 1.623 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 1.623 € 

040401 Informatika (strojna in programska oprema) 1.623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nakup programov in morebitno zamenjavo katerega od starih računalnikov za 
občinsko upravo in ostalo opremo. Postavka je bila realizirana v višini 28,5% glede na veljavni proračun.  

0403 Druge skupne administrativne službe 214.620 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 6.078 € 

040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov 4.909 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena objavam v UL. Postavka je realizirana v višini 70,1% glede na veljavni proračun. 

040403 Stroški občinske spletne strani 1.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnavljanje občinske spletne strani. Postavka je v letu 
2014 realizirana v manjšem obsegu glede na plan in sicer v višini 58,4% glede na veljavni proračun. 
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.075 € 

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…) 6.546 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila  namenjena za praznovanje občinskega praznika. Postavka je bila realizirana v višini 82,3%. 

040416 Večje občinske prireditve 8.563 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za večje občinske prireditve v občini. Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu 
glede na veljavni proračun (71,4%). 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) 2.923 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob državnih praznikih. Vključeni so tudi 
materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih ter drugi izdatki, ki spremljajo prireditve. Postavka je bila 
realizirana v celoti.. 

040423 Promocija občine 6.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila realizirana za promocijo občine (sejmi, izdaja nove občinske brošure – SLO, promocijski 
članki…). Realizacija na postavki znaša 6.043,09 EUR kar predstavlja 79 % porabo sredstev glede na veljavni 
proračun.   

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 184.467 € 

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 61.377 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je  92,2% v primerjavi z veljavnim proračunom. Postavka zajema obnove in tekoče 
vzdrževanje naslednjih objektov: 

• popravilo centralne kurjave MP Šempeter 

• prekrivanje strehe kinodvorana Šempeter 

• vzdrževalna dela dvorec Coronini 

• rušenje dela objekta Griči 14 

• obnova stanovanja Ivana Suliča 48 

• izdelava plinskega priključka N. Tesla 18 

• izdelava PGD za novo streho balinišča 

• rušenje stražarnice pri PTP v Vrtojbi 

• popravilo vrat Zadružni dom Vrtojba 

• sanacija zidu Goriška 3 v Šempetru 

• sanacija hiše Griči 14 

• popravilo instalacije KO Vrtojba 

• popravilo terase pri glasbeni šoli v Šempetru 

• obnova parketa v stanovanju I. Suliča 10 c 

• obrtniška dela zadružni dom Vrtojba 

• sanacija kopalnice Goriška 3v Šempetru 

• popravilo elektroinstalacije dvorec Coronini 

• obnova talne obloge na terasi pred Luno v Vrtojbi 

• popravilo strehe Goriška 3 v Šempetru  

NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, ohranitev objektov v dobrem stanju 

             

040408 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 632 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 12,65% za poplačilo stroškov v izvršilnih postopkih, na podlagi sklepa 
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sodišča. 

040409 Pravno zastopanje občine 8.035 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila delno realizirana v višini 50,22%  za poplačilo stroškov odvetnikov za postopke, ki tečejo na sodišču. 

040412 Sodne poravnave 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana 100%  za poplačilo odškodnine oz. odmeno na podlagi sklenjenih sodnih poravnav.  

040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine 16.073 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 89,30% glede na veljavni proračun. Namenjena je bila 
tekočemu vzdrževanju objektov v lasti občine in sicer vzdrževanju ogrevalnih in hladilnih naprav, dvigala, požarne 
varnosti in ostalih tekočih popravil. 

040421 Obnova zadružni dom Vrtojba 27.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 92,6% in zajema: 

• popravilo strehe nad kuhinjo 

• popravilo centralne kurjave 

• obnova fasade 

 

NAMEN IN CILJI: vzdrževanje objekta, podaljšanje življenjske dobe objekta 

 

040422 Tekoči stroški objektov v lasti  občine 13.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 91,8% glede na veljavni proračun. To so stroški za elektriko, 
vodo in smeti za vse objekte v lasti občine. 

040424 Zavarovanje objektov v lasti občine 6.093 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 60,9% glede na veljavni proračun. Postavka vključuje vsa 
zavarovanja vseh občinskih objektov. 

040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov 6.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v skladu z veljavnim proračunom. Postavka zajema varovanje vseh zgradb v lasti občine. 

040426 Notarske storitve 3.188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana 100%  za poplačilo odškodnine oz. odmero na podlagi sklenjenih sodnih poravnav.  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 463.543 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 958 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 958 € 

040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS) 958 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru plana, 95,8% glede na veljavni proračun. Občina plačuje članarino SOS. 
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0603 Dejavnost občinske uprave 462.585 € 

06039001 Administracija občinske uprave 460.208 € 

040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 321.763 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Zadnja objavljena 
je bila v Ur.L. št. 46/2013 z dne 29.5.2013 in velja do 31.12.2014. Vrednosti plačnih razredov se do 31.12.2014 ne 
uskladijo. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31.12.2014 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. 

040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje 1.354 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 23,5% glede na veljavni proračun.  

040622 Pisarniški material in storitve 6.775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 67,8% glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje ves pisarniški material, ki ga 
uporablja občinska uprava pri svojem delu. 

 

040623 Čistilni material in storitve 22.139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v višini 92,3% in se nanaša na čiščenje objektov v lasti 
občine. 

040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 5.279 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 79,4% glede na veljavni proračun. Večina postavke je naročnina na 
PRESSCLIPPING - članki o občini in IUS software - zbirka ažurnih predpisov. 

040627 Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme 19.285 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,7% glede na veljavni proračun in zajema vzdrževanje računalniške opreme in 
mesečne naročnine na vse računalniške programe, ki jih uporablja občinska uprava pri svojem delu. 

040630 Električna energija 8.596 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 95,5% glede na veljavni proračun in zajema električno energijo, ki jo porabimo v 
Coroninijevem dvorcu.  

040631 Stroški ogrevanja 7.848 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v  okviru veljavnega proračuna v višini 79,3% in zajema stroške za plačilo zemeljskega 
plina in kurilnega olja. 

040632 Voda in komunalne storitve 1.098 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun in zajema porabo vode za občinsko upravo. 

040634 Telefon, mobitel, fax 15.789 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 68,7% glede na veljavni proračun. Zajema pa strošek vseh telefonov in mobilnih 
telefonov občinske uprave. 
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040635 Poštnina in kurirske storitve 3.951 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 98,8% glede na veljavni proračun. 

040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.631 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 87,7% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za plačilo goriva za 
občinsko upravo. 

040637 Vzdrževanje in popravila vozil 518 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 20,7% glede na veljavni proračun. Večjih popravil ni bilo. Večji servisi so 
predvideni v naslednjem letu 2015. 

040638 Pristojbine za registracijo vozil 381 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 76,3% glede na veljavni proračun.  

040639 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.749 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 83,3% glede na veljavni proračun. 

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih 4.595 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 91,9% glede na veljavni proračun. Zaposleni se stalno izobražujejo in obiskujejo 
seminarje. 

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev 25.299 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 66,6% glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje plačilo za delo zunanjih 
sodelavcev občine. 

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa 2.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 79,1% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za študentske prakse 
in druga dela prek študentskega servisa, predvsem poleti. 

040651 Tekoče vzdrževanje opreme 108 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 5,4%, ker v letu 2014 ni bilo večjih okvar opreme. 

040661 Stroški bančnih storitev 713 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 47,6% glede na veljavni proračun. 

040662 Drugi stroški proračuna 2.851 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 73,31% glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške, ki jih ni mogoče 
planirati in so ponavadi enkratne narave. 

040666 Revizijske storitve 5.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Notranja revizija je bila v skladu z zakonom opravljena kot vsako leto, sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega 
proračuna. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 2.377 € 

040652 Nakup pisarniškega pohištva 2.138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 47,5% glede na veljavni proračun. Postavka je bila realizirana predvsem za nakup 
novih omar, ki jih potrebujemo za hranjenje projektne dokumentacije. 

040653 Nakup telekomunikacijske opreme 52 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 10,5% glede na veljavni proračun. V letu 2014 ni bilo večjih potreb po nakupu 
telekomunikacijske opreme. 

040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave 187 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 37,3% glede na veljavni proračun. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.215 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.215 € 

08029001 Prometna varnost 3.142 € 

040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.142 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 79,6% glede na veljavni proračun. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Šempeter Vrtojba je bil v letu 2014 zelo dejaven in temu primerno tudi poraba sredstev. 

08029002 Notranja varnost 73 € 

040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov 73 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 13,1% glede na veljavni proračun.  

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 30.056 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 30.056 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 30.056 € 

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 30.056 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 97,0% glede na veljavni proračun. V okviru postavke smo pomagali desetim 
brezposelnim. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 45.422 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 30.783 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 30.783 € 

041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno 2.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v celoti glede na veljavni proračun in zajema nepovratna sredstva, ki so bila razdeljena na 
razpisu. 
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041103 Podpora investicij v kmetijstvu 13.869 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 69,3% glede na veljavni proračun in zajema nepovratna sredstva, ki so bila 
razdeljena na razpisu. 

041105 Subvencije v kmetijstvo - društva 11.411 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v celoti glede na veljavni proračun in zajema nepovratna sredstva, ki so bila razdeljena na 
razpisu. 

041112 LAS Vrtojba - Vas vodnjakov 1.219 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delno je projekt že izveden (film), knjiga in turistični vodnik bosta izdana do maja 2015. Zaradi delne izvedbe in 
zamika projekta v leto 2015, znaša realizacija na postavki 1.219,00 EUR kar predstavlja 5,6 % porabo sredstev glede 
na veljavni proračun.  

041114 LAS - Nazaj k naravi z novimi pristopi 1.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je predvideval praktična usposabljanja in izobraževanja (tudi nacionalne poklicne kvalifikacije) za pridelovalce 
hrane oz. kmete, kjer si bodo pridobili uporabna znanja in s katerimi bodo lahko izboljšali delovni proces ter povečali 
konkurenčnost kmetije. Projekt je potekal v letu 2013 in se je v letu 2014 zaključil. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.663 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 11.663 € 

041109 Azil za pse in odvoz živali 11.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka je bila realizirana v višini 93,3% glede na 
veljavni proračun.  

1104 Gozdarstvo 2.977 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.977 € 

041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti 2.977 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 91,2% glede na veljavni proračun in zajema vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti, 
predvsem: 

• Cesta Lamovo 

• Cesta Sv. Ot 

NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost 

 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 127.994 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 127.994 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 127.994 € 

041205 Vodenje energetskega managementa 2.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,3% in zajema: 
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• izdelava letnega poročila in priprava letnih planov 

• iskanje finančni virov za realizacijo ukrepov 

• priprava projektnih nalog za izvedbo projektov  

 

041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne 2.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun in zajema vzdrževalna dela na fotovoltaični 
elektrarni. 

041213 Energetska sanacija šole Vrtojba 112.872 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu energetske sanacije šole v Vrtojbi je bila izvedena toplotna izolacija strehe na notranji strani. Izolacija je 
položena nad mavčnokartonskim spuščenim stropom. Ravno tako je so bile izolirane zunanje obodna stene skupaj z 
zamenjavo oken in vrat. Na novo je bilo urejeno prezračevanje z rekuperacijo, ogrevanjem in hlajenjem prostorov. 
Postavka je bila realizirana v višini 83,2°% glede na veljavni proračun. 

043070 Izobraž., ozavešč. in promoc. obnovljivih virov energ. ter učinkovite rabe energije
 10.167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri energije je bila realizirana v višini 
53,7% glede na  veljavni proračun. 

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.634.817 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 269.862 € 

041317 Vzdrževanje javnih površin 67.825 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 72,4% glede na veljavni proračun in zajema: 

• vzdrževanje trgov in ulic v mestu in naseljih 

• čiščenje pometanje in pranje javnih cest 

• praznjenje in vzdrževanje košev za smeti 

• vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, ograj, klopi, igral 

• postavljanje in vzdrževanje opozorilnih napisov na javnih površinah 

• tekoče in interventno vzdrževanje in obnova tlakov, robnikov, bankin, sistema  odvodnjavanja 

• obnavljanje talne in vertikalne signalizacije 

 

041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 202.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 96,9% in zajema: 

• vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin 

• odvodnjavanje,  

• ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme,  

• cestnih naprav,  

• čiščenje javnih površin,  

• opravljanje zimske službe 

• vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov 

• izvajanje del ob naravnih nesrečah 

• intervencijski ukrepi ko je oviran ali ogrožen promet 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 25.176 € 

041307 Traktorske in kolesarske poti 1.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 16,7%, zajema pa vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti na 
vrtojbenskem polju in na Gričih. 

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)
 2.122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 10,4%, zajema pa izdelavo PZI za del Gramozne ceste v Vrtojbi. 

  

041375 Kolesarska pot in pločnik pri obvoznici Vrtojba 12.941 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,8%, zajema izdelavo kolesarske steze in pločnika pri obvoznici Vrtojba. S tem 
se je izboljšalo stanje cest in poti, večja varnost na cestah . Prej ni bilo kolesarske povezave z vrtojbenskim poljem. 

 

041377 Izdelava  mostu Vrtojba 8.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 27,8%, zajema pa izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo mostu za pešce v 
Vrtojbi. Namen je urediti pešpot  oz. prehod preko Vrtojbice, ker ni ustrezne povezave centra Vrtojbe z zaledjem. 

041390 Izdelava  mostu v Šempetru 510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena popravilu mostu v Šempetru. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.107.593 € 

040311 Alpine Space - Poly5 37.361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 37.360,61 EUR kar predstavlja 88,5% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun.  

041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu 158.246 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se izvaja na podlagi 
koncesijske pogodbe, podpisane  dne 1. 7. 2007 in se izvaja za dve občini: Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno 
občino Nova Gorica.  

NAMEN IN CILJI: izvajanja javnega prometa je čistejše in urejeno okolje, prijetno bivanje in varnost udeležencev v 
prometu. 

Postavka je bila realizirana z indeksom 0,90. Nekoliko večji znesek je bil predviden, ker je julija 2014 potekla 
koncesijska pogodba za izvajanje javne službe mestnega prevoza in se v času planiranja proračunskih sredstev ni 
vedelo, kako bo z razpisom nove koncesije. 

 

041366 Ureditev mestnega središča v Šempetru - 3. faza 699.249 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva nadaljevanje ureditve mestnega središča Šempetra pri Gorici in zajema ureditev cest in ulic, ki so 
navezane na Trg Ivana Roba. Operacija se osredotoča na prenovo in ureditev kanalizacije, javne razsvetljave, 
preplastitev cestišč, kolesarskih poti in pločnikov, urbano opremo, ipd. po natečajni rešitvi in arhitekturnemu 
usklajevanju prometne ureditve in signalizacije. Predmet ureditve so: ureditev enosmerne ceste na cestnem odseku 
Vrtojbenske ceste B1 do B13, izgradnja enosmerne ceste na cestnem odseku Vrtojbenske ceste C2 do C9, ureditev 
dela Ceste Prekomorskih brigad in dela Ulice Padlih borcev in izgradnja dvosmerne kolesarske steze med Ulico 
Goriške fronte in Ulico Padlih borcev. 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 699.249,43 EUR kar predstavlja 92,5% porabo sredstev glede na 
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veljavni proračun. Občina je v letu 2014 od države dobila refundiranih 412.894,74 EUR sredstev. 

 

041369 Cilj 3 - 2. CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti 21.228 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 21.227,72 EUR kar predstavlja 70,6% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun.  

041370 Cilj 3 - 2. T.I.P: Čezmejna integrirana Platforma 188.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je v zaključni fazi; konec projekta je predviden aprila 2015. Realizacija na postavki znaša 188.324,98 EUR kar 
predstavlja 99,3% porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041382 Ureditev ulice na Pristavi 3.184 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 4,6%, zajema pa izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo pločnika in javne 
razsvetljave. Cilj postavke je  večja varnost pešcev in s tem večja splošna prometna varnost. 

13029004 Cestna razsvetljava 232.186 € 

040309 Cilj 3 - 2. FUTURELIGHTS - javna razsvetljava prihodnosti 140.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 140.662,69 EUR kar predstavlja 93,0% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun.  

041312 Plačilo javne razsvetljave 73.495 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu javne razsvetljave na območju Občine Šempeter-Vrtojba. 

NAMEN IN CILJI: zmanjševanje porabe energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin.  

Postavka je bila realizirana z indeksom 0,85. Sredstva so bila porabljena v manjšem znesku, ker je bila v septembru 
v okviru projekta Futurelights opravljena delna zamenjava svetilk javne razsvetljave z varčnejšimi. 

 

041323 Obnova JR Šempeter 10.958 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 54,8%, zajema pa: 

• Obnova JR na Ulici Prekomorskih brigad v Šempetru 

• Popravilo kandelabrov na Trgu Ivana Roba 

• Popravilo JR na MMP 

 

041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 7.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave. 

NAMEN IN CILJI: s sprotnim vzdrževanjem javne razsvetljave zagotoviti občanom prijetnejše in varnejše bivalno 
okolje. 

Postavka ni bila realizirana z indeksom 0,47. Porabljen znesek je deloma manjši od planiranega zaradi delne 
menjave svetilk in ker določena vzdrževalna dela niso bila opravljena v letu 2014 (barvanje kandelabrov). Je pa težko 
oceniti, koliko svetilk, dušilk it. bo potrebno zaradi okvar letno zamenjati. 
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14 GOSPODARSTVO 167.276 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 127.629 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 127.629 € 

041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi 12.413 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena pripravi  projektne in druge dokumentacije (DIIP, IP)  za prijave na razpise. 
Realizacija na postavki znaša 12.412,75 EUR kar predstavlja 73,0% porabo sredstev glede na veljavni proračun.  

041404 Programi razvojnih agencij 38.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanju razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PSC – Posoški 
razvojni center, ICRA – Idrija, ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd… (za izvajanje programov lokalnega, 
regionalnega in mednarodnega pomena). Realizacija na postavki znaša 38.059,57 EUR kar predstavlja 88,5% 
porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena Primorskemu tehnološkemu parku za sofinanciranje izvedbe projekta 
POPRI. Realizacija na postavki znaša 15.000,00 EUR kar predstavlja 100,0 % porabo sredstev glede na veljavni 
proračun. 

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 24.839 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega 
javnega razpisa. Realizacija na postavki znaša 24.838,89 EUR kar predstavlja 100,0 % porabo sredstev glede na 
veljavni proračun. 

041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja 37.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za dodelitev finančnih spodbud preko razpisa podjetnikom za razvoj 
podjetništva in zaposlovanja v občini. Občina je z izdanimi odločbami razdelila vsa predvidena sredstva, vendar 
upravičenci niso v celoti realizirali naložb zato so sredstva ostala nerazdeljena. Realizacija na postavki znaša 
37.318,07 EUR kar predstavlja 62,2 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 39.646 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 39.646 € 

041403 Novoletna okrasitev mesta 7.979 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 79,8% glede na veljavni proračun in bila namenjena za novoletno 
okrasitev občine. 

041407 Sredstva za turistične programe 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih programov v občini (turistična društva). Realizacija 
na postavki znaša 7.000,00 EUR kar predstavlja 82,4 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041408 KŠTM - programi, turizem 22.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM. Realizacija 
na postavki znaša 22.000,00 EUR kar predstavlja 100,0% porabo sredstev glede na veljavni proračun.   
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041423 Novoletno praznovanje - organizacija 2.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena v višini 88,9% glede na veljavni proračun in bila namenjena organizaciji ob novoletnem 
praznovanju. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.138.145 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.138.145 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 51.909 € 

041515 Ekološki otoki 33.224 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 99,9%, zajema pa: 

• ureditev ekološkega otoka na Cvetlični ulici 

• širitev ekološkega otoka Stjenkova ulica 

• popravilo ekološkega otoka Ulica Prekomorskih brigad 62 

• ureditev ekološkega otoka pri pošti v Šempetru 

• ureditev ekološkega otoka Na Zapučkah 

• popravilo ekološkega otoka Pod Laze2 

• popravilo kontejnerskega mesta Pod Laze 96 

• popravilo kontejnerskega mesta V Mlinu 

• vzdrževalna dela v zbirnem centru v Šempetru 

Zaradi potrebe po gradnji novih ekoloških otokov in obnovi starih je postavka namenjena ureditvi zbirnih mest za 
odpadke in kar pripomore k lepši urejenosti okolja. 

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih 18.684 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema odvoz odpadkov, tudi nevarnih (salonitna kritina, avtomobilske gume…), zapuščenih avtomobilov 
(katerih lastnike je nemogoče izslediti) in drugo. 

NAMEN IN CILJI:  zagotovitev organiziranega odvoza nevarnih odpadkov in s tem preprečitev nastanka divjih 
odlagališč. 

V letu 2014 so se stroški ravnanja z odpadki povečali skoraj za 60%, po zaprtju Centra za ravnanje z odpadki Stara 
Gora, pa so se stroški ravnanja z azbestnimi odpadki povečali z indeksom 2,64. Zato je bilo potrebna sredstva z 
razporeditvijo v proračunu povečati za 100%. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.053.537 € 

041531 Projektna dokumentacija (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje  
 21.036 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 97,2%, zajema pa: 

• projektiranje kanalizacije Vrtojbenska cesta 

• projektiranje kanalizacije Stjenkova ulica  

• projektiranje kanalizacije Cvetlična ulica 

 

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 87.397 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 109,3%, zajema pa: 

• obnova kanalizacije Prekomorske brigade 

• obnova kanalizacije Vrtojbenska cesta 

• obnova kanalizacije Ulica Padlih borcev. 
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043023 Čistilna naprava v Vrtojbi 2.945.105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za območje mestne občine Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miran-Kostanjevica je v gradnji skupna čistilna naprava v 
Vrtojbi. Za ustrezno delovanje čistilne naprave mora na čistilno napravo priteči ustrezna koncentracija odpadne vode, 
zato je bilo potrebno rekonstruirati obstoječi mešani sistem in tam, kjer je to mogoče, vzpostaviti ločen sistem 
odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Čistilna naprava ima kapaciteto 50.500 PE, nove kanalizacije v 
treh občinah bo zgrajeno v dolžini 18,74 km. Istočasno z gradnjo kanalizacije se obnavlja vsa potrebna komunalna 
infrastruktura in ceste. Postavka je bila realizirana v višini 62,1%.  

 

NAMEN IN CILJI: doseganje s predpisi določene zahteve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 
izboljšanje kanalizacijskega omrežja v Občini Šempeter-Vrtojba, povečati število priključenih gospodinjstev na javno 
kanalizacijo, izboljšanje stanja vodotokov Vrtojbice in Vipave  

STANJE: onesnaženi vodotoki zaradi fekalnih odplak 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 32.699 € 

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo) 16.798 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 84%, zajema pa: 

• čiščenje prepusta pri železnici v Šempetru 

• čiščenje jarka na Čukljah 

• čiščenje jarka na Cesti Goriške fronte 

• deratizacija Vrtojbice in centra Šempetra 

• izdelava odvodnjavanja med Čukljami in Zapučkami. 

NAMEN IN CILJI: boljši pretok vode, manjša nevarnost poplav 
STANJE: na določenih delih vodotokov in jarkov je oviran pretok vode  

 

041540 Cilj 3 - 2. GOTRAWAMA - čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem 
območju Gorice in Nove Gorice 15.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 15.901,53 EUR kar predstavlja 82,7% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun.   

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 554.527 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 50.183 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 50.183 € 

0416114 Dokumentacija za krožišče "Letrika, Bazara, ABK" 10.946 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 68,4% glede na veljavni proračun z namenom pridobiti projekte za izvedbo zaradi 
uvrstitve v proračun države. Stanje: projekti so narejeni in revidirani. 

 

0416129 Uskladitev POSZ z OPN 12.334 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 94,9% glede na veljavni proračun. Njen namen in cilj je bil uskladitev in izpolnitev 
zakonskih obveznosti, kar je bilo v letu 2014 tudi izvedeno. 
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0416130 Elaborat za razvrstitve parcel za potrebe vrednotenja nepremičnin 1.623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 32,5% glede na veljavni proračun. Njen namen in cilj je bil uskladitev in izpolnitev 
zakonskih obveznosti, kar je bilo v letu 2014 delno izvedeno, za dokončno izvedbo se čaka sprememba zakonodaje 
na tem področju. 

0416131 Spremembe in dopolnitve OPPN Caufovo 1.769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 42,8% glede na veljavni proračun. Njen namen in cilj je bil spremeniti prostorski 
akt, kar je bilo v letu 2014 delno izvedeno, postopek je še vedno v teku, zaključek predviden pred poletjem 2015. 

 

0416139 Aplikacija za izdelavo lokacijske informacije in potrdil o namenski rabi 7.003 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun. Njen namen in cilj je bil posodobitev izdelave 
lokacijskih informacij in potrdil, kar je bilo v letu 2014 izvedeno. 

 

 

041659 OPN, Temeljna urbanistična dokumentacija 15.161 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun. Njen namen in cilj je bil pridobiti prostorski akt, 
kar je bilo v letu 2014 tudi izvedeno. 

041698 Idejna zasnova rekreacijskega območja pri RTP Vrtojba 1.348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 96,3% glede na veljavni proračun. Njen namen in cilj je bil posodobitev pridobitev 
idejne zasnove rekreacijskega območja pri RTP Vrtojba, kar je bilo v letu 2014 izvedeno. 

 

1603 Komunalna dejavnost 317.653 € 

16039001 Oskrba z vodo 29.933 € 

0416100 Projektna dokumentacija (omrežnina)-vodovodna omrežja 6.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 33% in zajema: 

• projektiranje vodovoda Ul. Prekomorskih brigad 

• projektiranje vodovoda Ulica Padlih borcev 

• projektiranje vodovoda Stjenkova ulica 

NAMEN IN CILJI: izvedba novega vodovoda, izboljšanje oskrbe z vodo. 

STANJE: na nekaterih mestih so bile dotrajane cevi. 

 

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja 23.333 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 24,5% in zajema: 

• rekonstrukcija vodovoda Cesta Prekomorskih brigad 

• rekonstrukcija vodovoda Vrtojbenska cesta. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 56.132 € 

041603 Pokopališče Vrtojba 13.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 98,2% in je bila namenjena za tlakovanje makadamskih poti s ciljem ureditve 
pokopališča. 

041634 Pokopališče Šempeter 11.697 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 12,1% in je bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev 
pokopališča. 

NAMEN IN CILJI: zadostiti povpraševanju po novih grobnih in žarnih poljih. 

041672 Vzdrževanje pokopališč 31.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje vzdrževanje pokopališča v Šempetru in Vrtojbi na podlagi koncesijske pogodbe, ki je bila 
podpisana s Komunalo d.d. leta 2009. 

NAMEN IN CILJI: učinkovita oskrba prebivalstva ob izrednih dogodkih in skrb za čim lepši izgled obeh pokopališč v 
občini. 

Postavka je bila realizirana z indeksom 0,80, ker so se stroški pobiranja odpadkov na pokopališču v Šempetru znižali, 
zaradi najema kontejnerja za odpadke, ki je lociran zunaj pokopališča in s praznjenjem posod znotraj pokopališča s 
strani Režijskega obrata.  

 

16039003 Objekti za rekreacijo 11.010 € 

0416103 Športni park Šempeter 11.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 15,7% in je bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. 

NAMEN IN CILJI: izdelava igrišč, skrb za rekreacijo občanov. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 220.578 € 

040428 Urbana oprema 3.337 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 66,7% glede na veljavni proračun in zajema: 

• nakup klopi 

• nakup košev za smeti 

• oglasna tabla 

• nakup cvetličnih korit 

 

NAMEN IN CILJI:  urediti prijaznejše okolje v Občini in skrb za boljše počutje občanov. 

 

040429 Hortikulturna ureditev 4.568 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve na območju občine. 

NAMEN IN CILJI: vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na območju občine. 

Indeks realizacije postavke je bil 0,91, kar kaže, da je bil plan zasaditev dokaj dobro ocenjen. 

0416136 Vračilo komunalnih prispevkov 786 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema morebitno vračilo komunalnih prispevkov, ki so jih investitorji Občini Šempeter-Vrtojba že plačali, na 
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podlagi Odločb o odmeri komunalnih prispevkov, a z gradnjo objektov niso začeli.  

NAMEN IN CILJI: zadostiti določilom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki navaja v katerih primerih mora občina 
komunalni prispevek investitorju vrniti. 

Indeks realizacije postavke je 0,79. Morebitno povračilo komunalnih prispevkov je praktično nemogoče predvideti. 

 

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve 199.461 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izvajanje splošne komunalne dejavnosti (čiščenje ulic, košnja, vzdrževanje zelenih površin,…  

NAMEN IN CILJI: urejeno in za bivanje prijetno okolje. 

Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu. 

 

041621 Info točke- table, ulične table, druge table 1.814 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v skladu z veljavnim proračunom, namenjena za nakup tabel. 

 

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi 9.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje stroške vodenja evidenc  (vodenje katastra in računovodskih evidenc) v občini Šempeter-Vrtojba v 
zvezi z infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 

NAMEN IN CILJI: ažurirano dopolnjevanje katastra omogoča vpogled v stanje in omogoča planiranje izgradnje 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. 

 

041673 Vodarina - javne pipe 188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje plačilo stroškov porabljene vode za tri javne pipe v občini Šempeter-Vrtojba. Te so na Trgu Ivana 
Roba, na igrišču v naselju Pod Lazami ter pri spomeniku na Cesti prekomorskih brigad v Vrtojbi. 

NAMEN IN CILJI: omogočiti ljudem dostop do pitne vode na določenih javnih površinah. 

Postavka je bila realizirana z indeksom 0,47. Nemogoče je predvideti točno porabo vode na javnih pipah. 

 

041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost 476 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo nepredvidenih stroškov za komunalno dejavnost, ki ne morejo biti razvrščene v nobeno od 
ostalih postavk. 

NAMEN IN CILJI: nemoteno izvedbo opravil splošne komunalne dejavnosti, ki ne morejo biti razvrščeni v nobeno od 
ostalih postavk. 

Postavka je bila realizirana z indeksom 0,24. Stroške za splošno komunalno dejavnost je praktično nemogoče 
predvideti v naprej.  

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 146.933 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 132.093 € 

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja) 79.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 80,7% in je bila namenjena za nakup neprofitnega  stanovanja na naslovu Ivana 
Suliča 10c. 
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041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov 52.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 52,6% glede na veljavni proračun in zajema: 

• obnova stanovanjskega objekta Ulica Nikole tesle 18 

• obnova električne instalacije hiše Griči 14 

• popravilo fasade hiše Vrtojbenska 42 

• sanacija fasade in popravilo strehe hiše Griči 14 

• izdelava priključka za plin za objekt Ulica Nikole Tesle 18 

NAMEN IN CILJI: obnova stanovanja in  izboljšanje bivalnih pogojev. 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 14.840 € 

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine 14.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje pačilo stroškov, ki upravljajo s stanovanji v občinski lasti. 

NAMEN IN CILJI: plačilo upravnika (na podlagi veljavne stanovanjske zakonodaje) neprofitnih stanovanj v občinski 
lasti. 

Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu. Primanjkljaj v znesku 550,34 EUR je bil pokrit iz prerazporeditve.  

 

041619 Odškodninska družba in stanovanjski sklad (del kupnine) 290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje del kupnine od stanovanjskih kreditov in sicer plačanih obrokov in je bila realizirana v višini 19,3% 
od veljavnega proračuna. 

NAMEN IN CILJI: plačilo obveznosti po delitveni bilanci med MONG in Občino Šempeter-Vrtojba, ki izhaja iz 
»Jazbinškovega zakona«. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 39.758 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 18.744 € 

041610 Cenitve 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila delno realizirana v višini 79,0% in namenjena za plačilo stroškov izdelave cenilnih zapisnikov. 

  

0416101 Odškodnine za služnost 4.393 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 14,64%, namenjena je bila za plačilo stroškov odškodnin zaradi sklenjenih pogodb 
o ustanovitvi služnosti.  

0416106 Nakup stavbe Griči 14 v Vrtojbi 7.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana 63,97%, pogajanja z zadnjim lastnikom še tečejo, realizacija se predvideva v letu 2015. 

041611 Ureditev meja, parcelacija 1.966 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 16,39% za plačilo geodetskih storitev ureditev meja in parcelacij.  
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0416138 Najem zemljišč 635 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin skladno z najemnini pogodbami, realizirana v višini 100%. 

16069002 Nakup zemljišč 21.014 € 

041612 Nakup zemljišč 21.014 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 16,64%, ostalo se prenese v leto 2015 in realizira skladno z  Načrtom ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015.  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 55.798 € 

1702 Primarno zdravstvo 1.351 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 1.351 € 

041701 Drugi odhodki - zdravstvo 104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vodenje zdravstvenega programa in so bila realizirana 10,4 %.  

041704 Zdravstveni programi 1.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnega zavoda, za 
sofinanciranje ambulante za odvisnosti. Postavka je bila realiziran v skladu s pogodbo  95,90 %. Cilj je bil dosežen. 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 1.000 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije  
zdravja 1.000 € 

041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja zobozdravstvo. 
Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj je bil dosežen. 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 53.447 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 33.996 € 

041702 Plačilo zdravstvenega prispevka za nezavarovane osebe 33.996 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki niso zavarovani iz 
drugega naslova, kot narekujejo zakonski predpisi. Potrošilo se je  100 % namenjenih sredstev. Glede na število 
upravičencev in višino prispevka v letu 2014 je bil cilj dosežen. 

17079002 Mrliško ogledna služba 19.451 € 

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 19.451 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij, prevozov na obdukcije, na 
podlagi zakonskih predpisov. Poraba je bila 100 % in glede na potrebe je bil cilj dosežen. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 429.675 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 50.520 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 46.020 € 

041842 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov 3.658 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 73,2% glede na veljavni proračun in zajema: 

• obnova balkona na stražarskem stolpu v Vrtojbi 

• čiščenje spomenika padlih na pokopališču v Šempetru. 

 

NAMEN IN CILJI: ohranjanje kulturnih spomenikov 

 

041886 Cilj 3 - 2. LIVIING FOUNTAINS - oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem 
območju 42.362 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 42.362,49 EUR kar predstavlja 94,2% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun.   

18029002 Premična kulturna dediščina 4.500 € 

041820 Muzej - programi in projekti 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov z namenom ohranjanja zgodovinske in 
arheološke dediščine in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj 
dosežen. 

1803 Programi v kulturi 260.927 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 84.876 € 

041816 Goriška knjižnica 84.876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač zaposlenim v knjižnici, materialnim stroškom, stroškom potujoče 
knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig na podlagi pogodbe.  Porabilo se je 100 % sredstev na postavki in cilj je bil 
dosežen. 

18039002 Umetniški programi 10.000 € 

041819 Gledališče - programi in projekti 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje gledaliških programov in projektov in so bila porabljena na 
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen. 

041821 Kulturni dom 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov kulturnih domov in so bila razdeljena na 
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 49.736 € 

041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis 45.736 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razpis je bil v višini 51.000,00 EUR. Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov 
društev s področja kulture in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 89,70 % izkoriščena in 
cilji doseženi. 

 

041822 JSKD Nova Gorica 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se na podlagi pogodbe porabila za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova Gorica. Postavka je 
bila 100 % izkoriščena in cilji doseženi. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 5.236 € 

041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti 5.236 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena medijem (objave na TV, radiu, periodične TV oddaje, prireditve…) v smislu obveščanja 
občanov Občine Šempeter-Vrtojba in širše javnosti. Postavka je realizirana v višini 57,4%.  

18039005 Drugi programi v kulturi 111.080 € 

041801 Drugi odhodki- kultura 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje kulturnih programov, dogodkov, slovesnosti. Poraba je bila 100 %. 

041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …) 6.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov z vsebino kulturne dediščine (razstave, 
film…). Postavka je bila 99,6 % izkoriščena. 

041807 Boreljada 6.705 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za izvedbo Borelijade v Vrtojbi. Postavka je bila realizirana v okviru plana v višini 
95,8%. 

041809 Akcije v kulturi 3.589 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za stroške sofinanciranja koncertov, razstav,  umetniških kolonij in drugih 
kulturnih prireditev v občini. Postavka je bila 71,20 % porabljena. 

041810 Praznik Sv. Petra - prireditev 1.412 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Praznik sv. Petra. Postavka je bila realizirana v višini 
20,2% in je nižja od načrtovane, ker je bila v letu 2014 v Šempetru v enakem obdobju prireditev Srečanje Šempetrov. 

041812 Kulturni praznik 1.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku. Realizacija na postavki je v višini 
plana (74,1%). 

041823 KŠTM plače 50.072 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka je bila 99,9 % izkoriščena in cilji 
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doseženi. 

041843 Vzdrževanje kinodvorane, kulturnega doma 2.853 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 28,5% glede na veljavni proračun in zajema: 

• obnova strelovoda na strehi kinodvorane 

• čiščenje dimnika in pregled peči. 

NAMEN IN CILJI: popravila dotrajanih delov in urejenost dvorane. 

 

041877 Spominsko zgodovinske organizacije 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila po razpisu, za sofinanciranje programov in delovanja društev in 100 % 
izkoriščena. 

041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve 8.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo blaga in storitev potrebnih za delovanje zavoda (tekoči stroški). Postavka je 
bila 100 % izkoriščena. 

041882 KŠTM - programi: kultura 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke so  se črpala sredstva za programe zavoda s področja kulture (revija pevskih zborov, 
poletni kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave…). Sredstva so bila porabljena 100 % v okviru aktivnosti in 
potreb. 

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 4.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 11,7% glede na veljavni proračun in zajema: 

• izdelava projektne dokumentacije 

• izdelava razpisne dokumentacije. 

NAMEN IN CILJI: preureditev kinodvorane v kulturni dom in s tem zadovoljiti želje občanov. 

1804 Podpora posebnim skupinam 6.721 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 6.721 € 

041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…) 6.721 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in delovanje društev in so bila razdeljena na podlagi 
javnega razpisa. Postavka je bila 84 % izkoriščena. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 111.506 € 

18059001 Programi športa 76.633 € 

041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis) 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače in so bila dodeljena na podlagi razpisa za šport. Postavka je bila 
porabljena 100 %.  

041833 Večje športne prireditve 7.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih prireditev, ki so se dogajale na ali za področje.  Postavka je 
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bila porabljena 93,6 % in cilj dosežen.  

041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi) 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja tehnične kulture, razdeljena 
na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 100 % in cilji doseženi.  

041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja radioamaterstva, dodeljena 
na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 100 % in cilj dosežen.  

041841 Športna društva, programi  in drugo 44.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih društev, na podlagi razpisa 
za šport. V skladu s pogodbami je bila postavka porabljena 85 %. 

041862 Športni zavodi 344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje športnih aktivnosti  (tekmovanja, tečaji za otroke in podobno) ter za 
prireditev Športnik Goriške in so bila glede na potrebe 22,20 % porabljena. 

041883 KŠTM - programi: šport 3.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke so  se črpala sredstva za programe zavoda s področja športa (športne igre med 
pobratenimi občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, …). Sredstva so bila porabljena 100 
% v okviru aktivnosti in potreb. 

18059002 Programi za mladino 34.874 € 

041851 Mladinske organizacije javnega pomena 5.591 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom javnega interesa in 
so bila 93,20 % porabljena in cilji doseženi. 

041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok 5.615 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za stroške počitniškega varstva otrok, mladinskih aktivnosti, nagrad za 
najboljše učence ipd. in porabljena 62,40 % in cilji so bili glede na potrebe doseženi. 

041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine 2.167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta, počitniško varstvo in 
druge počitniške aktivnosti otrok. Poraba je bila  43,30 % glede na veljavni proračun. 

041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba) 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine skladno s pogodbo o najemu zemljišča, realizirana v višini 82,53%. 

041885 KŠTM - programi: mladina 15.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za programe za mlade (delavnice za otroke in mladino, podpora mladim 
amaterskim glasbenim skupinam, počitniške aktivnosti, aktivnosti ob tednu otroka…), ki jih je izvajal ali pripravljal 
zavod. Sredstva so bila porabljena 100 % v okviru aktivnosti in potreb. 
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19 IZOBRAŽEVANJE 1.668.074 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 679.446 € 

19029001 Vrtci 677.028 € 

041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače) 433.060 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in poraba je bila 100 %. 

041907 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke) 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v vrtcu. Poraba je bila 100 %. 

041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve) 93.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške. Poraba je bila 100 %. 

041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec) 173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  bila namenjena za predšolski program. Postavka je bila porabljena 99,6 %. 

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 83.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, predšolskih otrok, ki vrtce 
obiskujejo v drugih občinah. Poraba je bila 100 % in glede na potrebe so bili cilji doseženi. 

041929 Novoletna obdaritev otrok 4.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in 94,50% porabljena in cilji 
doseženi. 

041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 2.909 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 14,6%, zajema pa: 

• kontrole, periodični pregledi 

• zamenjava oken 

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 2.419 € 

041925 Cicibanove urice 701 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena 87,60 % za financiranje bralnih uric za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Glede na število 
otrok, ki so storitev koristili je bil cilj dosežen. 

041926 Športni programi predšolskih otrok 1.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju športnih aktivnosti za predšolske otroke in  so bila 85,9 % izkoriščena. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 859.765 € 

19039001 Osnovno šolstvo 853.806 € 

041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo 207.265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program), poraba je bila 100 %, cilj dosežen. 

041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke 29.511 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v šoli. Poraba je poraba je bila 100 %, cilj dosežen. 

041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve 59.124 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli in druge stroške v zvezi z zaposlenimi (obvezni zdravniški 
pregledi ipd.) in šolskim programom. Poraba je bila 97,50 % in cilj dosežen. 

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 10.791 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka spada med investicijske transfere in je bila realizirana v višini 54%, zajema pa: 

• vzdrževalna dela, meritve 

• zamenjava oken. 

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji. 

 

041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 100% in je bila namenjena vzdrževanju v skladu s pogodbo. 

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter 22.049 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je bila 95,90 %  izkoriščena 
na podlagi zavarovalnih polic. 

041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov 1.929 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa za šolske in predšolske otroke in so bila 
izkoriščena 77,20 %. 

041956 Osnovna šola Kozara 7.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara po veljavni pogodbi, glede na število 
otrok iz občine, ki programe zavoda obiskujejo. Poraba je bila 91,20 %. 

041983 Nadzidava šole v Vrtojbi 512.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka spada med investicijske transfere in je bila realizirana v višini 82,4%. Zaradi povečanega št. učencev sta 
bila potrebna dva nova razreda, kar je bilo realizirano v letu 2014. 

19039002 Glasbeno šolstvo 5.959 € 

041913 Glasbena šola 5.959 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov Glasbene šole Nova 
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Gorica katere soustanovitelj je občina. Poraba je bila 72,70 % glede na veljavni proračun. 

1904 Terciarno izobraževanje 43.000 € 

19049002 Visokošolsko izobraževanje 43.000 € 

041914 Sofinanciranje visokošolskega centra 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki  so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov VIRS-a (soustanovitelj 
občina) na podlagi pogodbe in 100 % izkoriščena in cilj dosežen. 

041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki  so bila porabljena za sofinanciranje študijskega programa Multimedijske 
tehnologije, ki se izvaja v Vrtojbi, na podlagi pogodbe. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen. 

1905 Drugi izobraževalni programi 12.491 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 860 € 

041923 Različna izobraževanja v vrtcih 860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih. Postavka je bila porabljena 14,30 
% glede na izvedene aktivnosti. 

19059002 Druge oblike izobraževanja 11.631 € 

041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS 222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za predavanja za starše z vsebino preventive na področju različnih odvisnosti. Postavka 
je bila 8,5 % porabljena. 

041910 Različni projekti v šoli, programi 2.410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: tekmovanja, plavalni tečaji, sodelovanje in 
projekti z drugimi šolami… in porabljena do 37,10 % glede na potrebe programov izvedenih v šoli v lanskem letu. 

041976 Nagrade za talente 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nagrade za mlade, ki so se prijavili na  razpis. Postavka je bila porabljena 100 % in cilj 
dosežen.  

1906 Pomoči šolajočim 73.372 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 29.790 € 

041902 Regresiranje prevozov v šolo 27.261 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za stroške prevozov otrok v šole (višji razredi Vrtojba –Šempeter, dijaške vozovnice). 
Poraba je bila 97,40 % in cilj dosežen. 

041903 Regresiranje šolske prehrane 2.529 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za stroške prehrane otrok, na podlagi prejetih vlog in izdanih odločb. Izkoriščene je bilo 
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23 % proračunske postavke, cilj dosežen, saj so se sredstva namenila vsem upravičencem, ki so za pomoč zaprosili.  

19069003 Štipendije 43.581 € 

041905 Sklad za štipendiranje 43.581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabilo se je 99,10 % sredstev te proračunske postavke za štipendije po pogodbah in odločbah na  podlagi 
Pravilnika o štipendiranju in uspeha štipendistov. Cilj je bil dosežen. 

20 SOCIALNO VARSTVO 328.620 € 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 1.298 € 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 1.298 € 

042001 Drugi transferji - sociala 1.298 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, povečanje socialne varnosti občanov, 
druge aktivnosti lokalnega pomena). Poraba je bila 64,90 %, cilj je bil dosežen.  

2002 Varstvo otrok in družine 33.044 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 33.044 € 

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok 10.109 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bila porabljena za pomoč občanom v socialnih stiskah v višini 94,50 % postavke. Upravičenci 
do denarne pomoči so sredstva prejeli na podlagi izdanih odločb. 

042009 Denarne pomoči za novorojenčke 22.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, na podlagi pravilnika. Poraba je bila 
91,7 % in cilj izpolnjen. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 294.279 € 

20049003 Socialno varstvo starih 223.849 € 

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu 124.328 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje oskrbe v institucionalnem varstvu starejših in invalidov, 
po zakonu upravičenim občanom. Poraba postavke je bila 96,80 %. Cilji so bili doseženi. 

042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu 66.332 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške storitve pomoči na domu glede na število oskrbovalk in 
uporabnikov. Postavka je bila izkoriščena 100 % in cilj je bil dosežen. 

042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše 4.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila  namenjena za društva upokojencev na podlagi javnega razpisa in so se potrošila 100 
%. Cilj je bil dosežen.  
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042013 Obratovalni stroški za CDAS 2.771 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših in porabljene je 
bilo 55,4 % postavke glede na nastale stroške. 

042021 CDAS - animator 22.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti starejših. Porabljene je 
bilo 98,50 % postavke. Cilj je bil dosežen. 

042022 CDAS - prostori 211 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za dnevne aktivnosti starejših 
in so bila izkoriščena v 14,10 % in cilji doseženi glede na potrebe. 

042023 ZIC - stroški vodenja 3.186 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 11,5% in zajema le stroške, ki omogočajo, da ne nastaja večja škoda na objektu. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 25.930 € 

042003 Subvencije stanarin 18.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje najemnin za stanovanja občanom in drugih stroškov v 
zvezi s tem. Postavka je bila 99,6 % porabljena. Cilj je bil dosežen. 

042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem področju, na 
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj je bil dosežen.  

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 44.500 € 

042010 Humanitarne organizacije 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem področju., na 
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj je bil dosežen.  

042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ 34.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe RK ter kritju osnovnih življenjskih stroškov 
upravičenim občanom v socialnih stiskah po odločbah. Poraba je bila 100 % in cilj dosežen. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 17.611 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 17.611 € 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 17.611 € 

042203 Odplačilo obresti zadolževanja 17.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 43% glede na veljavni proračun. 
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05 Skupna občinska uprava 1 8 9 . 4 5 0  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 189.450 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 189.450 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 189.450 € 

050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 151.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je bilo v medobčinski upravi zaposlenih šest oseb, in sicer vodja MU, ki je hkrati inšpektor, inšpektor, trije 
občinski redarji in svetovalka. Postavka je bila realizirana v višini 94,5%. 

050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje 616 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene na SOU, realizirana je 
bila v višini 32,1% glede na veljavni proračun. 

050616 Pisarniški material in storitve 1.316 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 29,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila 
porabljena za nakup pisarniškega materiala. 

050617 Čistilni material in storitve 325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 32,5 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila 
porabljena za nakup čistilnega materiala in storitev. 

050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU 340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 28,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila 
porabljena za nakup strokovne literature in časopisa.   

050620 Računalniške storitve 6.106 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 87,2 % glede na veljavni proračun. Sem sodi vzdrževanje 
računalniških programov INPORES, DOKSIS … in vzdrževanje opreme. 

050621 Uniforma in službena obleka 1.511 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 43,2 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo 
namenili za nakup službenih redarskih uniform.  

050622 Strokovno izobraževanje SOU 441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila letu 2014 porabljena v višini 14,7% glede na veljavni proračun. Zaposleni so se udeležili 
nekaj strokovnih seminarjev, delavnic ter izobraževanj. 

050623 Telefon, mobitel, fax SOU 2.207 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 59,7% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 
za stroške telekomunikacij. 
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050624 Poštnina in kurirske storitve 272 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 18,2% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 
za plačilo poštnih storitev. 

050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.395 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 79,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 
za nakup goriva treh službenih vozil. 

050626 Vzdrževanje in popravila vozil 1.257 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila letu 2014 porabljena v višini 41,9 % glede na veljavni proračun. MUO ima tri vozila, in 
sicer: vozilo Citroen Berlingo, vozilo Volkswagen Polo in Ford Focus. Sredstva smo porabili za vzdrževanje in 
popravila teh službenih vozil. 

050627 Pristojbine za registracijo vozil 350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 97,3% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 
za registracije službenih vozil.  

050628 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.974 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 65,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 
za plačilo zavarovalnih premij službenih vozil. 

050630 Računalniška oprema 1.137 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 56,9% glede na veljavni proračun.  

050632 Najemnine za poslovne prostore 14.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 smo porabili sredstva za najem poslovnih prostorov MU, v višini 100,0%.  

050633 Nakup druge opreme 282 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 23,5% glede na veljavni proračun. Sredstva smo namenili 
za nakup telefonskih aparatov, fotoaparata in druge opreme,…. 

050635 Drugi operativni odhodki 368 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 14,7 % glede na veljavni proračun. Sem sodijo sredstva, 
ki jih porabimo za varstvo pri delu in zdravstvene preglede . 

 

050636 Zavarovalne premije 274 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 45,7% glede na veljavni proračun. Sredstva smo porabili 
za zavarovalne premije zaposlenih. 
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06 Režijski obrat 1 7 7 . 1 8 5  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 177.185 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 177.185 € 

06039001 Administracija občinske uprave 177.185 € 

060601 Plača, regresa letni dopust in prehrano, stroški prevoza 65.526 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v skladu s planom. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Zadnja 
objavljena je bila v Ur.L. št. 46/2013 z dne 29.5.2013 in velja do 31.12.2014. Vrednosti plačnih razredov se do 
31.12.2014 ne uskladijo. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31.12.2014 ne pripada del plače za redno delovno 
uspešnost. 

060603 RO - voda in komunalne storitve 13.842 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabljajo za sanitarne prostore na Parkingu »D« in priključke, katerih uporabnik je RO. Proračunska 
postavka je  realizirana v višini 94,8% glede na veljavni proračun. 

 

060604 RO - telefon, mobi, fax 294 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 42,1% od veljavnega proračuna. Sredstva smo porabili za stroške 
telekomunikacije. 

060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj 343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 21,0% glede na veljavni proračun.  

060617 RO - pisarniški material in storitve 1.103 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 55,2% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup pisarniškega materiala. 

060618 RO čistilni material in storitve 1.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 52,2% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup čistilnega materiala in storitev. 

060619 RO električna energija parking MMP 9.488 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini79,1% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo električne energije na parkirnem prostoru. 

060620 RO poštnina in kurirske storitve 232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 77,5% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo poštnine. 

060621 RO Goriva in maziva RO 6.097 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 93,8% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena  za 
nakup goriva in maziv. 
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060626 Drugi odhodki RO 1.898 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 19,3% glede na veljavni proračun. Postavka zajema enkratne 
stroške, ki jih ni mogoče predvideti s proračunom. 

060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 39.376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 74,3% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo storitev varovanja parkirišča na MMP. 

060628 Tekoči stroški vzdrževanja 7.622 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 89,7% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
tekoče vzdrževanje objektov in opreme. 

060629 Nakup materiala 5.358 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 53,6% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup materiala, ki ga režijski obrat uporablja pri svojem delu. 

060630 Nakup opreme 686 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 8,6% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup opreme. 

060631 Najem parkirišča 15.791 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 71,8% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo najemnine parkirišča. 

060632 Najem skladišča 1.863 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 46,6% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo najema skladišča. 

060633 Vzdrževanje in popravila vozil 2.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 92,0% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
vzdrževanje in popravilo vozil. 

060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil 477 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 79,4% glede na veljavni proračun. 

060635 Zavarovalne premije za motorna vozila 876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 95,2% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo zavarovalnih premij po zavarovalnih policah. 

060637 Drugi splošni material in storitve 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 60,00% glede na veljavni proračun. 
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060638 Študentsko delo 448 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 89,7% in zajema pomoč študentov pri delu režijskega obrata. 

060639 Programska oprema, računalniki 198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v 13,9% glede na veljavni proračun. 

CC. RAČUN FINANCIRANJA 1 7 3 . 7 1 1  €  

04 Občinska uprava 1 7 3 . 7 1 1  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 173.711 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 173.711 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
 163.101 € 

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje) 163.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  v okviru veljavnega proračuna. 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 10.610 € 

042204 Odplačilo dolga (domače zadolževanje - stanovanjski kredit) 10.610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  v okviru veljavnega proračuna. 

 

DD. PRERAZPOREDITEV PRAVIC PORABE 
SREDSTEV PRORAČUNA 2014 2 4 6 . 4 4 4 , 1 2 €  
      
Na proračunsko postavko Iz proračunske postavke Znesek v € 
010111 Informatika vzdrževanje strojne in 032301 Tekoča proračunska rezerva 6.340,60 
010113 Protokol 010118 Krajevni obdor Šempeter - delovanja 300 
010118 Krajevni obdor Šempeter - delovanja 010111 Informatika vzdrževanje strojne in 200 
010118 Krajevni obdor Šempeter - delovanja 010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni 250 
010121 Srečanje Šempetrov 010106 Komisije občinskega sveta 4.500,00 
010121 Srečanje Šempetrov 010119 Občinske nagrade ob občinskem 250,15 
020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora 020201 Delovanje nadzornega odbora 360 
020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora 020202 Reprezentanca 500 
040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti 040415 Oprema dvorec Coronini 1.000,00 
040421 Obnova zadružni dom Vrtojba 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti 4.430,00 
040423 Promocija občine 040411 Občinski praznik (organizacija in 646,27 
040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov 040401 Informatika (strojna in programska 1.300,00 
040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov 040403 Stroški občinske spletne strani 1.000,00 
040426 Notarske storitve 041610 Cenitve 300 
040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 1.000,00 
040627 Informatika, vzdrž.strojne in programske 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 500 
040627 Informatika, vzdrž.strojne in programske 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 630,67 
040627 Informatika, vzdrž.strojne in programske 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 216,23 
040632 Voda in komunalne storitve 040631 Stroški ogrevanja 97,97 
040666 Revizijske storitve 040662 Drugi stroški proračuna 111,8 
040707 Sredstva za protipož. Varnost - Javni zavod 032301 Tekoča proračunska rezerva 4.377,62 
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040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč 040714 Redna dejavnost CZ 270,42 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje 500 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040714 Redna dejavnost CZ 2.106,81 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje 1.253,19 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040716 Redna dejavnost - požarna straža 547,31 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040714 Redna dejavnost CZ 2.724,14 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040716 Redna dejavnost - požarna straža 535,77 
040718 Nakup opreme  MTS za CZ 040716 Redna dejavnost - požarna straža 305,02 
040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti 445,8 
041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, 041103 Podpora investicij v kmetijstvu 570 
041105 Subvencije v kmetijstvo - društva 041103 Podpora investicij v kmetijstvu 3.410,77 
041109 Azil za pse in odvoz živali 041111 odkup stavbe v centru Vrtojbe 3.500,00 
041114 LAS - Nazaj k naravi z novimi pristopi 041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti 734,9 
041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne 041213 Energetska sanacija šole Vrtojba 364,32 
041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne 041213 Energetska sanacija šole Vrtojba 272,81 
041317 Komunalne storitve - cestna dejavnost 041366 Ureditev mestnega središča 3. faza 23.704,80 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041357 Parkirišče, avtobusno postajališče Stari 10.000,00 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041379 Vrtojbenska ulica od pošte do železnice 15.000,00 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041353 Izdelava parkirišča Biotehnična šola 5.000,00 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični 8.000,00 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041375 Kolesarska pot in pločnik pri obvoznici 7.030,48 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični 6.568,97 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041366 Ureditev mestnega središča 3. faza 5.001,30 
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 041366 Ureditev mestnega središča 3. faza 2.005,72 
041321 Projektna dokumentacija za cestno 041307 Traktorske in kolesarske poti 488,19 
041370 Cilj 3 - 2. T.I.P: Čezmejna integrirana 041366 Ureditev mestnega središča 3. faza 17.313,60 
041515 Ekološki otoki 041535 Regijski center za ravnanje z odpadki - 3.253,52 
041531 Projektna dokumentacija (omrežnina) 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi 1.653,80 
041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih 041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod 10.000,00 
041603 Pokopališče Vrtojba 041634 Pokopališče Šempeter 3.600,00 
0416106 Nakup stavbe Griči 14 v Vrtojbi 041610 Cenitve 750 

0416129 Uskladitev POSZ z OPN 
0416116 PGD, PZI za parkirišča ob Cvetlični 
ulici 

1.000,00 

0416139 Aplik.za izdel.lok.inf in potrdil o namenski 0416129 Uskladitev POSZ z OPN 2,8 
041618 Dom upravljanje 041631 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in 51 
041659 OPN, Temeljna urbanistična 0416140 Spremembe in dopolnitve OPN 10.160,50 
041676 OPPN MMP Vrtojba 0416140 Spremembe in dopolnitve OPN 11.716,00 
041702 Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane 032301 Tekoča proračunska rezerva 5.396,20 
041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna 041704 Zdravstveni programi 1.000,00 
041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna 041702 Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane 1.200,00 
041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna 041702 Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane 200 
041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna 032301 Tekoča proračunska rezerva 2.050,96 
041801 Drugi odhodki- kultura 041862 Športni zavodi 600 
041816 Goriška knjižnica 041809 Akcije v kulturi 1.957,00 
041816 Goriška knjižnica 041862 Športni zavodi 851 
041823 KŠTM plače in materialni stroški 041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov 4.600,00 
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače) 041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve 6.360,22 
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače) 041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno 6.700,00 
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec) 1.826,00 
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 041924 Publikacija vrtca 1.200,00 
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 041925 Cicibanove urice 1.200,00 
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 041927 Druge aktivnosti otrok 935 
041957 Sofinanciranje programa Multimedijske 041903 Regresiranje šolske prehrane 4.000,00 
042003 Subvencije stanarin 042004 Izplačila družinskemu pomočniku 500 
042003 Subvencije stanarin 042001 Drugi transferji - sociala 1.500,00 
042003 Subvencije stanarin 042013 Obratovalni stroški za CDAS 1.500,00 
042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški 042021 CDAS - animator 332,05 
042012 Rdeči križ 042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem 3.500,00 
050632 Najemnine za poslovne prostore 050629 Pisarniška oprema 882,44 
060603 RO - voda in komunalne storitve 060631 Najem parkirišča 4.000,00 
060603 RO - voda in komunalne storitve 060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.600,00 
060621 RO Goriva in maziva RO 060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 500 

060628 Tekoči stroški vzdrževanja 060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.500,00 
060635 Zavarovalne premije za motorna vozila 060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 400 

skupaj   246.444,12 
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03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 13.443 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 13.443 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 13.443 € 

OB183-11-0008 Projekt - ADRIA_A 3.664 € 

Namen in cilj 

Projekt je predvideval  pospešitev oblikovanja novega mestnega območja na slovensko - italijanski meji, izdelavo 
predhodne zasnove za železniško infrastrukturo, kjer je manjkajoča železniška polkrožna povezava – (lunetta) na 
slovenski in italijanski strani, ter  povezavo med goriškim in vrtojbenskim tovornim postajališčem, elektrifikacijo proge 
Nova Gorica – Vrtojba-Sežana in finančne možnosti za pridobitev evropskih sredstev za izvedbeno fazo. Partnersko 
območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je CEI - Central European Initiative Trst. Trajanje projekta: 2010 - 2014.  

 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Do manjše porabe na postavki  je prišlo zato, ker so nam bila najprej dodeljena dodatna 
sredstva (ostanek ne-realizacije aktivnosti enega izmed partnerjev), kasneje pa je  prišlo do reza EU sredstev na 
Programu  vsem partnerjem na projektu. Realizacija na postavki  znaša 3.663,60 EUR kar predstavlja 42,3 % porabo 
sredstev glede na veljavni proračun. Občina je v letu 2014 prejela naslednja sredstva: ESRR – 3.114,06 EUR in 
MGRT – 366,36 EUR. 

OB183-12-0006 CILJ 3 - 3. razpis TRADOMO 9.779 € 

Namen in cilj 

Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na obalnem območju je cilj 
povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja; izboljšati dostopnost in trajnostno 
mobilnost med mesti in podeželjem, ter  vzpostavitev javnega potniškega in pomorskega prevoza. V naši občini se 
načrtuje opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z elektronskimi tabelami z voznimi redi ter ostalimi koristnimi 
informacijami, ter ureditev novega avtobusnega postajališča na območju MMP Vrtojba skladno z ureditvenim načrtom 
občine. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Mestna občina Nova Gorica. Trajanje projekta: 
2012 – 2015. Aktivnosti na projektu so se začele jeseni 2012. Del aktivnosti projekta iz leta 2013 se je preneslo v leto 
2014.  

 

Stanje projekta 

Projekt je delno izveden. Naložba v novo avtobusno postajališče na območju MMP Vrtojba – pred PTP-jem je 
zaključena.  Opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z  elektronskimi tabelami je v fazi izvedbe in bo zaključena 
aprila 2015. Do zamika naložbe v letošnje leto je prišlo zaradi revizije nad skupnim javnim naročilom z Mestno občino 
Novo Gorico v lanskem letu. Zaradi navedenega znaša realizacija 9.780,73 EUR, kar predstavlja 12,4 % porabo 
sredstev glede na veljavni proračun. Občina je v letu 2014 prejela naslednja sredstva: ESRR – 8.688,66 EUR in 
MGRT – 1.022,19 EUR. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 90.243 € 

0402 Informatizacija uprave 1.623 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 1.623 € 

OB183-11-0036 Informatika strojna in programska oprema 1.623 € 

Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena za nakup programov in morebitno zamenjavo katerega od starih računalnikov za 
občinsko upravo in ostalo opremo. Namen je omogočiti normalno poslovanje uprave. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 28,5% glede na veljavni proračun.  
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0403 Druge skupne administrativne službe 88.620 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 88.620 € 

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti  
občine 61.377 € 

Namen in cilj 

S pomočjo tega NRP se vsako leto ohranja objekte v lasti občine v dobrem stanju. 

Stanje projekta 

Realizacija na postavki je  82,5% v primerjavi z veljavnim proračunom. Postavka zajema obnove in tekoče 
vzdrževanje naslednjih objektov: 

• popravilo centralne kurjave MP Šempeter 

• prekrivanje strehe kinodvorana Šempeter 

• vzdrževalna dela dvorec Coronini 

• rušenje dela objekta Griči 14 

• obnova stanovanja Ivana Suliča 48 

• izdelava plinskega priključka N. Tesla 18 

• izdelava PGD za novo streho balinišča 

• rušenje stražarnice pri PTP v Vrtojbi 

• popravilo vrat Zadružni dom Vrtojba 

• sanacija zidu Goriška 3 v Šempetru 

• sanacija hiše Griči 14 

• popravilo instalacije KO Vrtojba 

• popravilo terase pri glasbeni šoli v Šempetru 

• obnova parketa v stanovanju I. Suliča 10 c 

• obrtniška dela zadružni dom Vrtojba 

• sanacija kopalnice Goriška 3v Šempetru 

• popravilo elektro instalacije dvorec Coronini 

• obnova talne obloge na terasi pred Luno v Vrtojbi 

• popravilo strehe Goriška 3 v Šempetru  

OB183-11-0045 Obnova zadružni dom Vrtojba 27.243 € 

Namen in cilj 

Program omogoča redno vzdrževanje zadružnega doma Vrtojba in s tem podaljšanje življenjske dobe objekta. 

Stanje projekta 

Postavka je v letu 2014 realizirana v višini 92,6% glede na veljavni proračun in zajema: 

• popravilo strehe nad kuhinjo 

• popravilo centralne kurjave 

• obnova fasade 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.995 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 1.420 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.420 € 

OB183-09-0089 Skupna občinska uprava - računalniška oprema 1.137 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je omogočiti Skupni občinski upravi normalne pogoje delovanja, kar pomeni tudi opremljenost s 
primerno računalniško opremo. 
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Stanje projekta 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 56,9% glede na veljavni proračun.  

OB183-10-0001 Nakup druge opreme SOU 282 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je omogočiti Skupni občinski upravi normalne pogoje delovanja, kar pomeni tudi opremljenost s 
primerno opremo. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka je bila v letu 2014 porabljena v višini 23,5% glede na veljavni proračun. Sredstva smo namenili 
za nakup telefonskih aparatov, fotoaparata in druge opreme, ki jo Skupna občinska uprava potrebuje pri svojem delu. 

0603 Dejavnost občinske uprave 2.575 € 

06039001 Administracija občinske uprave 198 € 

OB183-11-0081 Programska oprema, računalniki 198 € 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v 13,9% glede na veljavni proračun. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 2.377 € 

OB183-09-0006 Nakup pisarniškega pohištva 2.138 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je omogočiti primerno delovno okolje, torej morebiten nakup pisarniške opreme, da se zagotovi primerna 
zakonska hramba dokumentacije. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 47,5% glede na veljavni proračun. Postavka je bila realizirana predvsem za nakup 
novih omar, ki jih potrebujemo za hranjenje projektne dokumentacije. 

OB183-09-0007 Nakup telekomunikacijske opreme 52 € 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 10,5% glede na veljavni proračun. V letu 2014 ni bilo večjih potreb po nakupu 
telekomunikacijske opreme. 

OB183-09-0008 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave  
 187 € 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 37,3% glede na veljavni proračun. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 30.924 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 30.924 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 19.961 € 

OB183-09-0102 Nakup opreme MTS za CZ 19.961 € 

Namen in cilj 

Opremo se je nabavljalo za potrebe delovanja CZ, za nemoteno delovanje le-te in zagotavljanja čim boljših pogojev 
zaščite in reševanja. Postavka je bila realizirana v višini 99,9% glede na veljavni proračun. 

Stanje projekta 

Civilna zaščita vsako leto obnavlja in nakupi novo opremo za zaščito in reševanje. 
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07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 10.963 € 

OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse 10.963 € 

Namen in cilj 

Postavka je realizirana v namen odplačila opreme, ki se jo potrebuje za nemoteno delovanje. Postavka je bila 
realizirana v okviru veljavnega proračuna.  

Stanje projekta 

Občina vsako leto PGD nakaže sredstva, ki jih namensko dobi od države iz naslova požarne takse. 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.933 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.933 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.933 € 

OB183-12-0009 LAS Vrtojba - vas vodnjakov 1.219 € 

Namen in cilj 

Projekt zajema izdajo knjige, vodnika in snemanje filma ter izdajo DVD-jev, ki se nanašajo na zgodovino vodnjakov 
ter življenja ob njih v Vrtojbi.  

Stanje projekta 

Delno je projekt že izveden (film), knjiga in turistični vodnik bosta izdana do maja 2015. Zaradi delne izvedbe in 
zamika projekta v leto 2015, znaša realizacija na postavki 1.219,00 EUR kar predstavlja 5,6 % porabo sredstev glede 
na veljavni proračun.  

OB183-12-0011 LAS -nazaj k naravi z novimi pristopi 1.714 € 

Namen in cilj 

Projekt je predvideval praktična usposabljanja in izobraževanja (tudi nacionalne poklicne kvalifikacije) za pridelovalce 
hrane oz. kmete, kjer si bodo pridobili uporabna znanja in s katerimi bodo lahko izboljšali delovni proces ter povečali 
konkurenčnost kmetije.  

Stanje projekta 

Projekt je potekal v letu 2013 in se je v letu 2014 zaključil. Cilj je bil dosežen, realiziran v 100% višini glede na 
planirani proračun. 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 112.872 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov  
energije 112.872 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 112.872 € 

OB183-13-0025 Energetska sanacija šola Vrtojba 112.872 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je energetska sanacija šole Vrtojba in s tem omogočiti boljše pogoje dela učiteljem in učencem, hkrati pa 
tudi povečati življenjsko dobo objekta. Cilj je dosežen. 

Stanje projekta 

V sklopu energetske sanacije šole v Vrtojbi je bila izvedena toplotna izolacija strehe na notranji strani. Izolacija je 
položena nad mavčno kartonskim spuščenim stropom. Ravno tako je so bile izolirane zunanje obodna stene skupaj z 
zamenjavo oken in vrat. Na novo je bilo urejeno prezračevanje z rekuperacijo, ogrevanjem in hlajenjem prostorov. 
Postavka je bila realizirana v višini 83,2°% glede na veljavni proračun. Projekt se je v letu 2014 zaključil. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE1.126.144 
€ 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.126.144 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 25.176 € 

OB183-09-0018 Traktorske in kolesarske poti 1.253 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti v mestnem središču in okoli njega ter tako povezovati 
središče z okolico. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 16,7%, zajema pa vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti na 
Vrtojbenskem polju in na Gričih. 

OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo            2.122 € 
Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 10,4%, zajema pa izdelavo PZI za del Gramozne ceste v Vrtojbi. 

OB183-09-0092 Izdelava mostu Vrtojba 8.350 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je urediti pešpot  oz. prehod preko Vrtojbice, ker ni ustrezne povezave centra Vrtojbe z zaledjem. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 27,8%, zajema pa izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo mostu za pešce v 
Vrtojbi. 

OB183-12-0014 Kolesarska pot in pločnik pri obvoznici Vrtojba 12.941 € 

Namen in cilj 

S tem projektom naj bi se je izboljšalo stanje cest in poti in s tem večja varnost na cestah . Prej ni bilo kolesarske 
povezave z vrtojbenskim poljem. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 99,8%, zajema izdelavo kolesarske steze in pločnika pri obvoznici Vrtojba. 

OB183-13-0024 Izdelava  mostu v Šempetru 510 € 

Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena popravilu mostu v Šempetru. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 949.347 € 

OB183-09-0035 Ureditev ceste na Pristavi 3.184 € 

Namen in cilj 

Cilj postavke je  večja varnost pešcev in s tem večja splošna prometna varnost na Pristavi. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 4,6%, zajema pa izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo pločnika in javne 
razsvetljave. 

OB183-11-0051  Ureditev mestnega središča v  
Šempetru  - 3. faza 699.249 € 

Namen in cilj 

Projekt predvideva nadaljevanje ureditve mestnega središča Šempetra pri Gorici in zajema ureditev cest in ulic, ki so 
navezane na Trg Ivana Roba. Operacija se osredotoča na prenovo in ureditev kanalizacije, javne razsvetljave, 
preplastitev cestišč, kolesarskih poti in pločnikov, urbano opremo, ipd. po natečajni rešitvi in arhitekturnemu 
usklajevanju prometne ureditve in signalizacije. Predmet ureditve so: ureditev enosmerne ceste na cestnem odseku 
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Vrtojbenske ceste B1 do B13, izgradnja enosmerne ceste na cestnem odseku Vrtojbenske ceste C2 do C9, ureditev 
dela Ceste Prekomorskih brigad in dela Ulice Padlih borcev in izgradnja dvosmerne kolesarske steze med Ulico 
Goriške fronte in Ulico Padlih borcev. . 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 699.249,43 EUR kar predstavlja 92,5% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun. Občina je v letu 2014 od države dobila refundiranih 412.894,74 EUR sredstev. 

 

OB183-11-0059 CROCTAL Krajina in čezmejne kolesarske poti 21.228 € 

Namen in cilj 

Projekt predvideva izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z željo po omejitvi prometa 
in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z 
različnimi vidiki krajine, prisotnimi v območjih partnerjev. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v investicijo ureditve 
kolesarskih tras, ki vodijo proti meji z Italijo. V Občini Šempeter-Vrtojba se načrtuje investicija v kolesarski odsek 
vzdolž zidu ob zahodnem robu zaselka Mlini – bivši Maloobmejni prehod Šempeter. Predvideno je tudi krožišče pri 
tehničnih pregledih. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Provinca Gorica. Trajanje projekta: 
2011 – 2014.  

 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 21.227,72 EUR kar predstavlja 70,6% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun. Občina je v letu 2014 od države dobila refundirana naslednja sredstva: ESRR – 18.091,47 EUR in 
MGRT – 9.906,93 EUR. 

 

OB183-11-0060 T.I.P. Čezmejna integrirana platforma 188.325 € 

Namen in cilj 

Projekt predvideva načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo delovanja terminalov in 
intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto« in zajema: cestno omrežje za 
povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do čezmejnih mestnih središč, okrepitev in razvoj 
intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med Slovenijo in Italijo, prekvalifikacijo in povečanje 
postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, 
pranje vozil ipd.) s pomočjo novih tehnologij ter okoljsko in prostorsko združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, 
urbanističnim načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur. Predvidena lokacija: čezmejno območje Gorice in 
Občine Šempeter-Vrtojba. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je SDAG Gorica. Trajanje 
projekta: 2011 – 2014. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi; konec projekta je predviden aprila 2015. Realizacija na postavki znaša 188.324,98 EUR kar 
predstavlja 99,3% porabo sredstev glede na veljavni proračun.  Občina je v letu 2014 od države dobila refundirana 
naslednja sredstva: ESRR – 93.679,69 EUR in MGRT – 7.271,95 EUR. 

 

 

OB183-11-0064 Alpine space - POLY 5 37.361 € 

Namen in cilj 

Projekt zajema izdelavo študij izvedljivosti, načrtovanje posegov in dejavnosti na območju širšega evropskega 
območja (Slovenija, Italija, Avstrija in Francija). Občina je v sodelovanju z Pokrajino Gorica v okviru projekta izvajala 
specifično študijo primera v povezavi z infrastrukturnimi strategijami), ter izvedla predhodno raziskavo in analizo o 
teritorialnih in socialno-ekonomskih dinamikah področja ter predvidenih ali že obstoječih povezavah velikih 
transportnih sistemov z regionalno notranjo mobilnostjo ter koridorji in vozlišči na nacionalni in EU ravni. V okviru 
projekta je na skupnem izvajanju izdelano policentrično razvojno orodje s katerim se je definiralo transportne 
perspektive v zvezi z velikimi transportnimi sistemi ter ponovno polno vzpostavitvijo delovanja zapostavljenih območij 
ob meji(v povezavi z izgradnjo Logističnega centra v Vrtojbi). Partnerstvo projekta pokriva celotno programsko 
območje: Avstrija, Francija, Italija, Slovenija. Vodilni partner projekta je Pokrajina Torino. Trajanje projekta: 2011 – 
2014. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 37.360,61 EUR kar predstavlja 88,5% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun. Občina je v letu 2014 dobila refundiranih 21.510,46 EUR  EU sredstev. 
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13029004 Cestna razsvetljava 151.621 € 

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter 10.958 € 

Namen in cilj 

Cilj postavke je vzdrževanje oz. obnova javne razsvetljave v Šempetru in s tem povečati varnost ponoči. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 54,8%, zajema pa: 

• Obnova JR na Ulici Prekomorskih brigad v Šempetru 

• Popravilo kandelabrov na Trgu Ivana Roba 

• Popravilo JR na MMP 

 

OB183-11-0062 FUTURELIGHTS - javna razsvetljava prihodnosti 140.663 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za trajnostno javno razsvetljavo. Aktivnosti projekta obsegajo izdelavo študij 
(oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza stanja in inovativnih pristopov na področju javne 
razsvetljave v globalnem merilu, skupno strategijo za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbene načrte posodobitve 
javne razsvetljave), raziskave (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju) ter investicije  (štirje pilotni 
primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave). Občina Šempeter-Vrtojba bo poleg zgoraj navedenih aktivnosti  
investitor v enega od štirih pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave v občini. Partnersko območje je Slovenija 
– Italija; vodilni partner je Občina Šempeter-Vrtojba. Trajanje projekta: 2011 – 2014.  

 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 140.662,69 EUR kar predstavlja 93,0% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun. Občina je v letu 2014 od države dobila refundirana naslednja sredstva: ESRR – 33.912,58 EUR in 
MGRT – 1.537,33 EUR. 

 

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.102.663 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.102.663 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 33.224 € 

OB183-09-0039 Ekološki otoki 33.224 € 

Namen in cilj 

Zaradi potrebe po gradnji novih ekoloških otokov in obnovi starih je postavka namenjena ureditvi zbirnih mest za 
odpadke,kar pripomore  k lepši urejenosti okolja in hkrati povečuje higieno življenjskega okolja ter ozavešča ljudi, ki v 
tej sredini živijo.  

 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 99,9%, zajema pa: 

• ureditev ekološkega otoka na Cvetlični ulici 

• širitev ekološkega otoka Stjenkova ulica 

• popravilo ekološkega otoka Ulica Prekomorskih brigad 62 

• ureditev ekološkega otoka pri pošti v Šempetru 

• ureditev ekološkega otoka Na Zapučkah 

• popravilo ekološkega otoka Pod Laze2 

• popravilo kontejnerskega mesta Pod Laze 96 

• popravilo kontejnerskega mesta V Mlinu 

• vzdrževalna dela v zbirnem centru v Šempetru 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.053.537 € 

OB183-09-0043 Čistilna naprava v Vrtojbi 2.945.105 € 

Namen in cilj 

Z namenom doseganja predpisov z določenimi zahtevami za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in 
izboljšanje kanalizacijskega omrežja v Občini Šempeter-Vrtojba ter s ciljem povečati število priključenih gospodinjstev 
na javno kanalizacijo in izboljšati stanje vodotokov Vrtojbice in Vipave, je za območje mestne občine Nova Gorica, 
Šempeter-Vrtojba, Miran-Kostanjevica je v gradnji skupna čistilna naprava v Vrtojbi. Za ustrezno delovanje čistilne 
naprave mora na čistilno napravo priteči ustrezna koncentracija odpadne vode, zato je bilo potrebno rekonstruirati 
obstoječi mešani sistem in tam, kjer je to mogoče, vzpostaviti ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih in 
padavinskih vod. Čistilna naprava ima kapaciteto 50.500 PE, nove kanalizacije v treh občinah bo zgrajeno v dolžini 
18,74 km. Istočasno z gradnjo kanalizacije se obnavlja vsa potrebna komunalna infrastruktura in ceste.  

Stanje projekta 

STANJE: Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2015. V letu 2014 je bilo na tem projektu porabljeno 2.945.105,31 
EUR oz. 62,1% od veljavnega proračuna, od tega je bilo 306.276,76 EUR refundiranih iz državnega proračuna,  
1.735.568 EUR iz EU in 903.259 EUR lastnih sredstev.    

 

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 87.397 € 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 109,3%, zajema pa: 

• obnova kanalizacije Prekomorske brigade 

• obnova kanalizacije Vrtojbenska cesta 

• obnova kanalizacije Ulica Padlih borcev. 

OB183-11-0028 Projektna dokumentacija kanalizacija (omrežnina) 21.036 € 

Namen in cilj 

Namen postavke je urediti kanalizacijsko omrežje. 

 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 97,2%, zajema pa: 

• projektiranje kanalizacije Vrtojbenska cesta 

• projektiranje kanalizacije Stjenkova ulica  

• projektiranje kanalizacije Cvetlična ulica 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 15.902 € 

OB183-11-0061 GOTRAWAMA-čezmejni sistem za upravljanje z vodami15.902 € 
Namen in cilj 

Cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju  Gorice in Nove Gorice. Sistem 
vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske 
izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z 
evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit 
skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU. Aktivnosti se izvajajo na 
območju porečij obmejnih mest: Gorica,  Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in  Vrtojba.  Partnersko območje je 
Slovenija – Italija; vodilni partner je Univerza v Novi Gorici. Trajanje projekta: 2011 – 2014.  

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 15.901,53 EUR kar predstavlja 82,7% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun.  Občina je v letu 2014 od države dobila refundirana naslednja sredstva: ESRR –14.111,98 EUR. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 247.012 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.946 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 10.946 € 

OB183-12-0004 Krožišča ABK, Letrika, Bazara 10.946 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je urediti krožišča ABK, Letrika in Bazara, v začetni fazi pridobiti projekte za izvedbo zaradi uvrstitve 
v proračun države.  

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 68,4% glede na veljavni proračun. Projekti so narejeni in revidirani. 

1603 Komunalna dejavnost 75.709 € 

16039001 Oskrba z vodo 29.933 € 

OB183-11-0026 Projektna dokumentacija (omrežnina) 6.600 € 

Namen in cilj 

Namen programa je izvedba novega vodovoda in izboljšanje oskrbe z vodo. 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 33% in zajema: 

• projektiranje vodovoda Ul. Prekomorskih brigad 

• projektiranje vodovoda Ulica Padlih borcev 

• projektiranje vodovoda Stjenkova ulica 

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 23.333 € 

Namen in cilj 

Namen programa je vzdrževanje obstoječih vodovodnih napeljav. 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 24,5% in zajema: 

• rekonstrukcija vodovoda Cesta Prekomorskih brigad 

• rekonstrukcija vodovoda Vrtojbenska cesta. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 25.048 € 

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 13.350 € 

Namen in cilj 

 Cilj programa je ureditev pokopališča. 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 98,2% in je bila namenjena za tlakovanje makadamskih poti. 

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter 11.697 € 

Namen in cilj 

V letu 2014 se je povečalo povpraševanje po novih grobnih in žarnih poljih, zato so se sredstva porabila v te namene.  

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 12,1% in je bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za razširitev 
pokopališča. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 11.010 € 

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 11.010 € 

Namen in cilj 

Cilj postavke je izdelava igrišč in skrb za rekreacijo občanov.Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 15,7% in je bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 9.719 € 

OB183-12-0008 Urbana oprema 3.337 € 

Namen in cilj 

Namen programa je urediti prijaznejše okolje v Občini in skrb za boljše počutje občanov. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 66,7% glede na veljavni proračun in zajema: 

• nakup klopi 

• nakup košev za smeti 

• oglasna tabla 

• nakup cvetličnih korit 

 

OB183-13-0028 Hortikulturna ureditev 4.568 € 

Namen in cilj 

Cilj programa je vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na območju Občine 
Šempeter Vrtojba. 

Stanje projekta 

Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve na območju občine. Realizacija glede na veljavni proračun je 
bila 91,4%, kar kaže, da je bil plan zasaditev dokaj dobro ocenjen. 

 

OB183-14-0006 Info točke-table, ulične table, druge table 1.814 € 

Namen in cilj 

Namen programa je vzpostaviti in vzdrževati obveščenost občanov s pomočjo info točk, raznih uličnih tabel in 
podobno. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v skladu z veljavnim proračunom, v višini 90,7% namenjena za nakup tabel. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 132.093 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 132.093 € 

OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 79.500 € 

Namen in cilj 

Ker smo v letu 2013 prodali eno neprofitno stanovanje v lasti Občine najemniku, in ker je v splošnem interesu, da 
Občina ima stanovanja, ki jih lahko neprofitno oddaja, se je v letu 2014 realiziral nakup enega stanovanja. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 80,7% in je bila namenjena za nakup neprofitnega  stanovanja na naslovu Ivana 
Suliča 10c. 

OB183-09-0069 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov 52.593 € 

Namen in cilj 

Namen programa je obnova stanovanj v lasti oz. solasti Občine in  izboljšanje bivalnih pogojev v teh objektih. 
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Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 52,6% glede na veljavni proračun in zajema: 

• obnova stanovanjskega objekta Ulica Nikole tesle 18 

• obnova električne instalacije hiše Griči 14 

• popravilo fasade hiše Vrtojbenska 42 

• sanacija fasade in popravilo strehe hiše Griči 14 

• izdelava priključka za plin za objekt Ulica Nikole Tesle 18 

 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča) 28.264 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 7.250 € 

OB183-11-0058 Nakup stavbe Griči 14 7.250 € 

Namen in cilj 

Namen programa je pridobitev lastništva objekta z zemljiščem v celoti.  

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana 63,97%, pogajanja z zadnjim lastnikom še tečejo, realizacija se predvideva v letu 2015. 

16069002 Nakup zemljišč 21.014 € 

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 21.014 € 

Namen in cilj 

Občina je v letu 2014 odkupila nekaj zemljišč za potrebe razširitve cest in izgradnje javne komunalne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 16,64%, ostalo se prenese v leto 2015 in realizira skladno z  Načrtom ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015.  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 53.540 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 46.020 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 46.020 € 

OB183-09-0073 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov 3.658 € 

Namen in cilj 

Namen programa je ohranjanje kulturnih objektov in drugih grobišč in spomenikov.  

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 73,2% glede na veljavni proračun in zajema: 

• obnova balkona na stražarskem stolpu v Vrtojbi 

• čiščenje spomenika padlih na pokopališču v Šempetru. 

 

 

OB183-11-0063 LIVINGFOUNTAINS-oživljanje vodnjakov  
in kalov 42.362 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje. Cilj 
projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno 
dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine. Območje izvajanja 
projekta na slovenski strani je Območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in Občine 
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Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa območje Občine Doberdob, Sovodnje in Portomaggiore. Aktivnosti bodo 
obsegale obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, 
organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Ceste 
vodnjakov. V naši občini se načrtuje sanacija treh vodnjakov. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner 
je Občina Miren-Kostanjevica. Trajanje projekta: 2011 – 2014.  

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. Realizacija na postavki znaša 42.362,49 EUR kar predstavlja 94,2% porabo sredstev glede na 
veljavni proračun. Občina je v letu 2014 od države dobila refundirana naslednja sredstva: ESRR – 26.819,93 EUR in 
MGRT – 3.870,81 EUR. 

  

1803 Programi v kulturi 7.520 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 7.520 € 

OB183-09-0075 Vzdrževanje kinodvorane, kulturnega doma 2.853 € 

Namen in cilj 

Namen programa je popravilo dotrajanih delov kinodvorane in urejenost dvorane. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 28,5% glede na veljavni proračun in zajema: 

• obnova strelovoda na strehi kinodvorane 

• čiščenje dimnika in pregled peči. 

 

OB183-13-0026 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 4.667 € 

Namen in cilj 

Ker so se izkazale želje občanov po preureditvi kinodvorane v kulturni dom je nastala potreba po prenovi objekta. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 11,7% glede na veljavni proračun in zajema: 

• izdelava projektne dokumentacije 

• izdelava razpisne dokumentacije. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 529.087 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.909 € 

19029001 Vrtci 2.909 € 

OB183-09-0081 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 2.909 € 

Namen in cilj 

Program zajema vzdrževalna dela v vrtcih, ki omogočajo boljše pogoje dela zaposlenih in boljše počutje otrok, ki 
vrtce obiskujejo. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 14,6%, zajema pa: 

• kontrole, periodični pregledi 

• zamenjava oken 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 526.178 € 

19039001 Osnovno šolstvo 526.178 € 

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 10.791 € 

Namen in cilj 

Cilj programa so redna vzdrževalna dela, ki ohranjajo stavbo šole v dobrem stanju, s tem se izboljšajo tudi pogoji 
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dela zaposlenih in učencev, ki šolo obiskujejo. 

Stanje projekta 

Postavka spada med investicijske transfere in je bila realizirana v višini 54% glede na veljavni proračun, zajema pa: 

• vzdrževalna dela, meritve 

• zamenjava oken. 

 

 

OB183-12-0020 Nadzidava šole v Vrtojbi 512.386 € 

Namen in cilj 

Zaradi povečanega št. učencev sta bila potrebna dva nova razreda. Potreba se je zadovoljila z nadzidavo šole v 
Vrtojbi, s čimer se je pridobilo nove prostore in s tem omogočilo normalno opravljanje učnih aktivnosti. 

Stanje projekta 

Postavka spada med investicijske transfere in je bila realizirana v višini 82,4% glede na veljavni proračun. Projekt je 
bil v letu 2014 zaključen. 

 

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-Kozara 3.000 € 

Namen in cilj 

Program je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta, kar ga ohranja v dobrem stanju in s tem podaljšuje 
življenjsko dobo, hkrati pa omogoča boljše počutje šolarjev in zaposlenih. 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 100% in je bila namenjena vzdrževanju v skladu s pogodbo. 

 


