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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

Obrazložitev konta 

Odhodki Rebalans 

proračuna 2020 

Veljavni 

proračun 2020 

rebalans/veljavni razlika:  

rebalans-veljavni 

Tekoči odhodki 2.696.351,80 2.739.553,22 98,42% -43.201,42 

Tekoči transferi 2.490.550,29 2.378.290,50 104,72% 112.259,79 

Investicijski odhodki 4.988.586,93 4.996.136,48 99,85% -7.549,55 

Investicijski transferi 81.500,00 81.500,00 100,00% 0,00 

Skupaj 10.256.989,02 10.195.480,20 100,60% 61.508,82 

 

• tekoči odhodki so se zmanjšali za 43.201,42 € glede na veljavni proračun 

• tekoči transferi so se povečali za 112.259,79 € glede na veljavni proračun 

• investicijski odhodki so se zmanjšali za 7.549,55 € glede na veljavni proračun 

• investicijski transferi so nespremenjeni glede na veljavni proračun.  

Odhodki so se v skupnem znesku povečali za 61.508,82 € oziroma za 0,60% glede na veljavni proračun. 

 

40 TEKOČI ODHODKI                                                           2.696.351,80 EUR 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                       873.932,52 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 93.007,17 EUR. 

Osnova za osnovne plače je znesek plačnega razreda posameznika in dejanska delovna doba po 
posameznikih. Regres za prehrano je planiran v znesku 4,10 EUR na dan, za župana pa znesek kot ga 
imajo funkcionarji. V režijskem obratu so planirani dodatno trije zaposleni na koncu leta, zato je planirano, 
da jim bo ena plača izplačana še v letu 2020. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                        136.794,93 EUR 

Obrazložitev konta 

Prispevki so planirani po sedanjih prispevnih stopnjah.  

402 Izdatki za blago in storitve                                                1.655.624,35 EUR 

Obrazložitev konta 

Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 
1.797.244,44 EUR na 1.655.624,35 EUR, torej za 141.620,09 EUR.  
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Zmanjšanja so na sledečih postavkah:  

050617 Čistilni material in storitve -52,55 

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški -100,00 

040711 Prenos alarmnih signalov -150,00 

040416 Večje občinske prireditve -200,00 

040711 Prenos alarmnih signalov -200,00 

060644 Stroški prostora za prirejanje prireditev - piknik prostor v Šempetru -500,00 

060617 RO - pisarniški material in storitve -800,00 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) -950,00 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) -950,00 

041812 Kulturni praznik -1.000,00 

041118 LAS - projekt pot miru -1.476,04 

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…) -1.500,00 

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah -1.612,79 

010123 Mednarodno sodelovanje -1.800,00 

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev -1.948,00 

040416 Večje občinske prireditve -2.000,00 

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine -2.000,00 

060626 Drugi odhodki RO -2.000,00 

040416 Večje občinske prireditve -2.770,00 

0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč -2.850,00 

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev -3.052,00 

0416105 Prostorski načrti -3.094,12 

040422 Tekoči stroški objektov v lasti  občine -4.250,00 

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…) -5.000,00 

041810 Praznik Sv. Petra - prireditev -5.000,00 

041807 Boreljada -5.000,00 

0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi -5.900,00 

041312 Plačilo javne razsvetljave -12.000,00 

041672 Vzdrževanje pokopališč -12.000,00 

0418884 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka -13.000,00 

0413601 WiFi4EU -15.000,00 

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti -15.000,00 

041404 Programi razvojnih agencij -30.000,00 

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve -40.000,00 

041547 Mednarodni projekt EDICITNET -47.898,00 

 

Povečanja so na sledečih postavkah:  

060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 16.000,00 

0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije 15.000,00 

041122 LAS-ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja 15.000,00 

041217 
LightingSolutions - Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih 
stavb 11.000,00 

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 6.225,94 

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije 6.000,00 

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev 5.000,00 

041401 Priprava razvojnih programov in projektov 5.000,00 
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041611 Ureditev meja, parcelacija 3.000,00 

060629 Nakup materiala 3.000,00 

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil 2.500,00 

041123 Walk of peace 1.641,80 

040206 Občinska blagajna 1.500,00 

040662 Drugi stroški proračuna 1.500,00 

060633 Vzdrževanje in popravila vozil 1.492,53 

060638 Študentsko delo 1.400,00 

060618 RO čistilni material in storitve 1.000,00 

040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,00 

040661 Stroški bančnih storitev 500,00 

060616 RO - računalniške storitve 500,00 

040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč 350,00 

030104 Plače in nadomestila podžupana 300,00 

060620 RO poštnina in kurirske storitve 200,00 

060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil 166,06 

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški 100,00 

050616 Pisarniški material in storitve 52,55 

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 4,53 

403 Plačila domačih obresti                                                         10.000,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjša. Obrestna mera pri novem kreditu je nižja od pričakovane.  

409 Rezerve                                                                                   20.000,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

 

41 TEKOČI TRANSFERI                                                        2.490.550,29 EUR 

410 Subvencije                                                                             254.244,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek se zmanjšuje za 25.000 EUR in sicer na kontu 041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega 
prevoza potnikov. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                     372.612,79 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 31.712,79 EUR. 

Spremembe so na sledečih postavkah:  

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 35.178,84 

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu 6.500,00 

042003 Subvencije stanarin 2.000,00 

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku -400,00 

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah -1.566,05 

041902 Regresiranje prevozov v šolo -10.000,00 
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412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam    248.478,50 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjšuje za 2.130,00 EUR. 

 

Spremembe so na sledečih postavkah:  

040416 Večje občinske prireditve -30,00 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) -100,00 

041809 Akcije v kulturi -2.000,00 

413 Drugi tekoči domači transferi                                           1.615.215,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 107.677,00 EUR. 

Spremembe so na sledečih postavkah:  

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe 2.500,00 

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti 50.000,00 

0418860 Tekoči stroški objekta Športni center 33.000,00 

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače 30.000,00 

0418741 Tekoči stroški objekta Mladinski center 26.500,00 

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 3.000,00 

041704 Zdravstveni programi 177,00 

041923 Različna izobraževanja v vrtcih -3.000,00 

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del -3.500,00 

041408 KŠTM - programi, turizem -5.000,00 

042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu -5.000,00 

041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov -7.000,00 

041882 KŠTM - programi: kultura -7.000,00 

041885 KŠTM - programi: mladina -7.000,00 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                             4.988.586,93 EUR 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                4.988.586,93 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjšuje za 7.549,55 EUR.  

 

Povečanja so na sledečih postavkah:  

041542 Mednarodni projekt VISFRIM (Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk) 130.000,00 

041534 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi  130.000,00 

041217 
LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito razsvetljavo javnih 
stavb 65.000,00 

0430721 Športni center 50.000,00 

041322 Obnova JR Vrtojba 42.370,24 

040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema 40.000,00 

043072 Nakup športnega centra 34.490,96 

041404 Programi razvojnih agencij 30.337,93 

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču  20.000,00 
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041509 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov  20.000,00 

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti 15.000,00 

060639 Programska oprema, računalniki 10.000,00 

041629 Otroška igrišča, druga igrišča 8.000,00 

041603 Pokopališče Vrtojba 8.000,00 

041323 Obnova JR Šempeter 2.629,76 

 

Znižanja so na sledečih postavkah:  

060630 Nakup opreme -2.500,00 

060646 Nakup robotske kosilnice -4.358,59 

0416102 Oprema za trim stezo fitnes -5.000,00 

0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi -10.000,00 

0418802 KŠTM - nakup prilagojenega vozila -15.000,00 

041515 Ekološki otoki -15.000,00 

060645 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba -15.000,00 

060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D" -17.000,00 

040649 Nakup avtomobila -24.500,00 

041367 Ureditev opekarniške ulice -30.000,00 

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice -35.000,00 

0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba) -40.000,00 

0416103 Športni park Šempeter -43.000,00 

041348 
Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-
Razdrto) -45.019,85 

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine -100.000,00 

041612 Nakup zemljišč -100.000,00 

041435 Ureditev krožišča pri Hoferju -112.000,00 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                             81.500,00 EUR 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki                                                               10.000,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom           71.500,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

Obrazložitev konta 

Prihodki  Rebalans 

proračuna 2020 

veljavni 

proračun 2020 

rebalans/veljavni razlika: rebalans-

veljavni 

 Davčni prihodki  4.841.797,44 4.524.376,44 107,02% 317.421,00 

 Nedavčni prihodki  2.981.128,84 3.113.728,84 95,74% -132.600,00 

 Kapitalski prihodki  694.000,00 674.215,00 102,93% 19.785,00 

 Transferni prihodki  502.981,53 720.623,28 69,80% -217.641,75 

 Skupaj  9.019.907,81 9.032.943,56 99,86% -13.035,75 

 

- davčni prihodki se povečajo za 317.421,00 EUR glede na veljaven proračun 

- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 132.600,00 EUR glede na veljaven proračun 

- kapitalski prihodki se povečajo za 19.785,00 EUR glede na veljaven proračun 

- transferni prihodki se zmanjšajo za 217.641,75 EUR glede na veljaven proračun. 

 

Prihodki se v skupnem znesku zmanjšajo za 13.035,75 EUR oziroma dosegajo 99,86% veljavnega 
proračuna.  

 

70 DAVČNI PRIHODKI                                                         4.841.797,44 EUR 

700 Davki na dohodek in dobiček                                           3.599.321,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Za leto 2020 je prihodek iz naslova dohodnine na novo določen v višini 3.599.321,00 EUR. 

703 Davki na premoženje                                                         1.180.176,44 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 100.400,00 EUR pretežno iz naslova davka na promet nepremičnin pravnih 
oseb.  

704 Domači davki na blago in storitve                                        62.300,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 16.000 EUR. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda se poveča za 25.000,00 EUR, turistična taksa pa se zmanjša za 9.000,00 EUR.  

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                     2.981.128,84 EUR 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            2.330.028,84 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjšuje za 132.800,00 EUR predvsem zaradi manjših prihodkov iz naslova 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.   
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711 Takse in pristojbine                                                                3.000,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

712 Globe in druge denarne kazni                                              22.700,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                     300,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 100 EUR in sicer iz naslova prihodkov od oglaševanja v občinskem 
biltenu.   

714 Drugi nedavčni prihodki                                                      625.100,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 100 EUR in sicer iz naslova drugi izredni nedavčni prihodki.  

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                   694.000,00 EUR 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                               92.000,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 19.785,00 EUR. Načrtuje se predvsem povečanje prihodkov od prodaje 
stanovanjskih objektov in stanovanj za 11.285,00 EUR, prihodke od prodaje poslovnih objektov in poslovnih 
prostorov v višini 4.000,00 EUR ter prihodke od prodaje druge opreme za 4.500,00 EUR (prodaja 
prireditvenega odra KŠTM-ju).  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 602.000,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                  502.981,53 EUR 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  292.251,11 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zniža za 96.688,73 EUR. 

 

Spremembe so na sledečih kontih:  

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 23.čl ZFO 5.660,00 

74000135 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot (9. sept., Na hribu) -49.000,00 

74000136 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot med Vrt.cesto in obvoznico -52.472,03 

7400040 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za SOU -876,70 
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije                                                                             210.730,42 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjša za 120.953,02 EUR.  

 

Spremembe so na sledečih kontih:  

741600025 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LIGHTNING SOLUTION 94.279,82 

741600030 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - WALK OF PEACE -2.253,20 

74160026 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LAS -14.060,00 

74160027 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-ZALEDNE VODE ČUKLJE -195.624,99 

74160029 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-EZTS-SALUTE ZDRAVJE -3.294,65 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB                                               - 2 4 . 8 3 8 , 8 9  E U R  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI                   24.838,89 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb            24.838,89 EUR  

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja.  

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA                 6 7 8 . 0 7 7 , 7 2  E U R  

5 RAČUN FINANCIRANJA                           1.375.884,28 EUR 

50 ZADOLŽEVANJE                                                               1.026.981,00 EUR 

500 Domače zadolževanje                                                         1.026.981,00 EUR 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje in sicer za 2.830,00 EUR. 

Povečanje je na kontu 500307 najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti. V skladu z javno 
objavljenimi podatki lahko občina najame kredit pri državnem proračunu v višini 26.981 EUR, kar je 
2.830,00 EUR več kot je bilo predvideno.  
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55 ODPLAČILA DOLGA                                                          348.903,28 EUR 

550 Odplačila domačega dolga                                                   348.903,28 EUR 

Obrazložitev konta 

Občina je v mesecu maju najela nov kredita v višini 1 mio EUR za financiranje nakupa športnega centra. 
Kredit se je najel za dobo 6 let namesto za 5, kar je posledično zmanjšalo predvideno višino mesečnega 
odplačila.  

 

vrsta kredita začetek odplačila konec odplačila višina glavnice/mesec 

letno odplačilo glavnice leto 
2020 

SANPAOLO BANK 29.09.2017 28.02.2023 20.091,06 € 241.092,72 € 

MGRT 15.03.2018 15.09.2026 1.603,83 € 3.207,66 € 

MGRT 15.03.2019 15.09.2027 1.669,50 € 3.339,00 € 

MGRT 15.03.2020 15.09.2028 2.020,45 € 4.040,90 € 

MGRT 15.03.2021 15.09.2029 1.979,49 € 0,00 € 

Unicredi Banka Slovenije 30.06.2020 29.05.2026 13.889,00 € 97.223,00 € 

skupaj letne glavnice vseh 
kreditov        348.903,28 € 

 

 

 

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU           - 583.842,38 EUR 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA                                                               684.046,06 EUR 
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II. POSEBNI DEL 

01 Občinski svet  

01 POLITIČNI SISTEM  

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku                                   4.700,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, 
priznanj in denarnih ter ostalih nagrad.  

010123 Mednarodno sodelovanje                                                                2.700,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje sodelovanja s pobratenimi občinami in drugimi 
ustanovami ter organizacijami iz tujine.  

 

03 Župan  

01 POLITIČNI SISTEM  

0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

030104 Plače in nadomestila podžupana                                                    9.800,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač in nadomestil podžupanu. Sejnine se obračunavajo in izplačujejo 
mesečno.  

030105 Plača, regres za letni dopust                                                          50.708,43 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plač in regresa za letni dopust župana. Tako plača kot tudi 
regres za letni dopust sta planirana glede na pričakovane uskladitve plač in določitve višine plačne lestvice. 
V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plače.  

030107 Prehrana med delom župan                                                            1.100,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za povračilo stroškov prehrane župana. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

040711 Prenos alarmnih signalov                                                                1.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena prenosu alarmnih signalov. 

040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč                                                         4.600,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu tekočih stroškov vzdrževanja zaklonišč. 

 

04 Občinska uprava  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 

041401 Priprava razvojnih programov in projektov                               25.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pripravi in izvajanju razvojnih projektov ter projektni dokumentaciji 
(programi lokalnega, regijskega, in mednarodnega pomena). Sredstva na postavki se povečujejo za 
5.000,00 EUR oziroma 25% glede na veljavni proračun.  

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke – provizije                      11.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje 
občinskega proračuna. Za prejeta vplačila in izplačila občinskega proračuna, je potrebno plačevati provizijo 
institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Sem sodijo obračuni storitev Banke Slovenije in UJP-a, stroškov 
vodenja vrednostnih papirjev,... 

Povečanje postavke je posledica plačevanja negativnih obresti Banki Slovenije: Pogodba za nakup 
športnega centra (HIT) je bila podpisana kasneje kot se je načrtovalo, zato je bila tudi kupnina nakazana 
kasneje (v avgustu namesto v maju).  

V postavki se dodatno načrtuje še sredstva za plačilo NKBM in sicer za ohranjanje bankomata v Vrtojbi.  
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040206 Občinska blagajna                                                                           7.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov občinske blagajne v Vrtojbi. 

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin  

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje             42.218,11 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena operativnemu delovanju EZTS-ja in so določena skladno s statutom 
EZTS. Sredstva na postavki so namenjena operativnemu delovanju EZTS-ja in so določena skladno s 
statutom EZTS. Sredstva na postavki vključujejo tudi stroške, ki nastajajo v okviru projekta Salute - 
Zdravstvo, kjer v vlogi partnerja sodeluje tudi Občina Šempeter - Vrtojba. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)                 2.500,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za praznovanje občinskega praznika (kulturni program, tiskovine, graviranje, 
cvetje, pogostitev, objave v medijih...). Glede na situacijo (epidemija Covid) se sredstva na postavki lahko 
zmanjšajo.  

040416 Večje občinske prireditve                                                                6.100,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo večjih prireditev v občini (izvajalci, agencije, pogostitve, zavarovanja, 
oblikovanje in raznos tiskovin, fotografiranje in snemanje...). Glede na situacijo (epidemija Covid) se 
sredstva na postavki lahko zmanjšajo. 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)                2.100,00 EUR  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in izvedbi proslav ob dnevu samostojnosti in enotnosti in 
ob dnevu državnosti (izvajalci, cvetje, postavitev prizorišč, pogostitev, ozvočenje...). 

041807 Boreljada                                                                                           5.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Boreljada. 
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041809 Akcije v kulturi                                                                                3.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške sofinanciranja koncertov, razstav, umetniških kolonij, 
knjižnih izdaj in kulturnih prireditev v občini. V preteklem letu ni bilo toliko potreb, zato se postavka znižuje.  

041810 Praznik Sv. Petra – prireditev                                                        2.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve "Praznik sv. Petra". 

041812 Kulturni praznik                                                                              2.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku (izvajalci, tiskovine, cvetje, 
tehnična opremljenost, drugo..) in predvideni stroški prireditve v letošnjem letu bodo malenkost znižani. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine                      100.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (dvorec Coronini, prostori 
Krajevnih odborov, poslovni prostori, balinišče, občinska stanovanja, …). Športni center se vodi na svoji 
postavki.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 

040422 Tekoči stroški objektov v lasti  občine                                          16.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine (električna energija, voda in 
komunalne storitve, telefon,…). Tekoči stroški Mladinskega centra in Športnega centra se vodijo posebej. 

040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov                                         9.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo storitve varovanja zgradb in prostorov. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

041404 Programi razvojnih agencij                                                           30.337,93 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena delovanju razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PSC – Posoški 
razvojni center, ICRA – Idrija, ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd… (za programe lokalnega, 
regijskega in mednarodnega pomena). 
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0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza       478.539,02 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za osnovne plače je znesek plačnega razreda posameznika in dejanska delovna doba po 
posameznikih. Regres za prehrano je planiran v znesku 4,10 EUR na dan. Prispevki so planirani po 
sedanjih prispevnih stopnjah (16,1%). Postavka se glede na veljavni proračun povečuje za 10,9%. 

040661 Stroški bančnih storitev                                                                   2.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo bančnih stroškov. Le-tej se bodo povečali zaradi nove 
pogodbe o vzdrževanju avtomatskih plačilnih naprav in terminalov ter aplikacije za gostovanje na strežniku 
- vpis in vodenje abonentskih kartic preko spletne aplikacije WEB blagajna. Postavka se povečuje za 500,00 
EUR oz. 33,3% glede na veljavni proračun.  

040662 Drugi stroški proračuna                                                                12.500,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena drugim stroškom proračuna, ki jih ni mogoče planirati in so navadno 
enkratne narave (zdravniški pregledi, izredne revizije…).  

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave  

040649 Nakup avtomobila                                                                                 0,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup se je prestavil v naslednje leto.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-20-0001 Nakup avtomobila 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del                                17.534,96 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevka pri izvajanju programa javnih del. Na tej postavki 
so planirana tudi sredstva izvajalcev javnih del na občini. Sredstva so planirana skladno s programom 
politike zaposlovanja, ki ga potrdi Zavod za zaposlovanje. Postavka se zmanjšuje za 9.208,04 EUR. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

041118 LAS - projekt pot miru                                                                    1.607,96 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru 
operacije sodelovanja LAS - POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE. V navedeni projekt je 
vključenih več občin.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0013 LAS -Projekt pot miru 

041122 LAS-ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja                      15.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru 
operacije sodelovanja LAS – ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja. 

041123 Walk of peace                                                                                  17.441,80 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Walk of peace je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 
Zaradi omejitve števila partnerjev sodeluje Občina Šempeter – Vrtojba v projektu posredno. V okviru 
projekta namerava Občina urediti vhod v kaverno na Sv. Otu in tako prispevati k ohranitvi in obeležitvi 
ostankov iz 1. Svetovne vojne na tem območju. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-19-0003 Walk of peace 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito 

razsvetljavo javnih stavb                                                                           159.315,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je kot vodilni partner uspešno kandidirala v okviru čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-
Slovenija 2014-2020. Občina je vodilni partner čezmejnega projekta, kjer so vključeni 3 partnerji z 
italijanske strani ter trije  partnerji na slovenski strani. V okviru projekta bo izdelana skupna metodologija, 
popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne podlage za dolgoročno 
sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V sklopu ostalih delovnih sklopov se bo 
sledilo terminskemu planu projekta (nabava didaktičnih igral, zaključna zgibanka.…) V sklopu projekta je 
bila občina uspešna tudi pri kandidiranju na dodatna sredstva, s katerimi se bo prenovili stavbno pohištvo 
Krajevnega urada v Šempetru. Projekt je zaradi tega podaljšan do konca oktobra 2020. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)       30.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba). V letu 2019 
je bila izdelana projektna dokumentacija. Investicija ima predvideno sofinanciranje iz Eko sklada. 

Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je občina prejela konec maja 2020, zato se 
sama izvedba planira v drugo polovico leta 2020, glavnina investicije se prestavi v prvo polovico leta 2021. 

Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 58%. 

 

Eko sklad je imel objavljen Javni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe 
v izgradnjo kolesarske infrastrukture: 

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in 
neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v 
širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti. 

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa: 

- gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-19-0001 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)        

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC 

Vrtojba-Razdrto)                                                                                        35.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske poti ob HC (povezava ul. 9. septembra obstoječa 
kolesarska pot ob obvoznici Miren – Šempeter). V letu 2016 je bila izdelana IDZ, v letu 2017 se je pridobilo 
projektne pogoje. V letu 2019 je bil izdelan projekt za izvedbo. Investicija ima predvideno sofinanciranje iz 
Eko sklada. 

Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je občina prejela konec maja 2020, zato se 
sama izvedba planira v drugo polovico leta 2020, glavnina investicije se prestavi v prvo polovico leta 2021. 
Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 56%. 

 

Eko sklad je imel objavljen Javni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe 
v izgradnjo kolesarske infrastrukture: 

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in 
neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v 
širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti. 

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa: 

- gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav  

041367 Ureditev opekarniške ulice                                                            10.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za ureditev opekarniške ceste z namenom zagotavljana večje varnosti v cestnem 
prometu ter boljšega dostopa do rekreacijskega centra Vrtojba in stanovanjskega območja. V izdelavi je 
projektna dokumentacija PZI. Začetek izvedbe investicije (prva faza), odsek od izvoza HC do dostopne poti 
proti RC Vrtojba se planira v drugi polovici leta 2020, sama izvedba se planira v letu 2021. Postavka se 
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glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 75%. 

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice                                                           105.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu del, ki so bila opravljena na objektu Podboj pod železnico v Šempetru. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega prevoza potnikov      150.000,00 EUR 

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 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0030 Subvencije v cestnem prometu 

041435 Ureditev krožišča pri Hoferju                                                    260.000,000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za ureditev krožišča pri Hoferju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter lažje vključevanje  udeležencev v prometu na glavno cesto.  

Izdelana je projektna dokumentacija, v pripravi je razpis za izbiro izvajalca del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju 

 

1306 Telekomunikacije in pošta  

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje  

0413601 WiFi4EU 0 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na tretjem razpisu v okviru sheme WiFi4EU, ki je potekala 
septembra 2019. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - 
vzpostavitev brezplačnega omrežja Wi-Fi na javnih mestih. 

Evropska komisija je 7.11.2018 objavila razpis v sklopu pobude WiFi4EU. V sklopu pobude  za financiranje 
opreme za vzpostavitev brezplačne povezave WiFi na javnih mestih, kot so trgi, parki in bolnišnice. 

Financiranje v višini 15.000 evrov po občini bo namenjeno izgradnji omrežij, ki se ne prekrivajo z že 
obstoječimi zasebnimi ali javnimi brezplačnimi storitvami WiFi primerljive kakovosti na istih javnih mestih.  

Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v 
glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo. 

Premaknjeno v leto 2021. 
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14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

041408 KŠTM – programi in turizem                                                       14.900,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM (pustovanje, 
sejmi, martinovanje, turistični prospekti...).  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču                                   20.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina namerava urediti nov zbirni center na kamijonskem parkirišču. Zbirni center smo dolžni urediti 
zaradi predpisov, in sicer to določa Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih 
odpadkov v 18. členu, pa tudi zaradi boljšega izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Ocenjujemo, da bi s postavitvijo lahko začeli v novembru letošnjega leta, dela pa bila dokončana do konca 
decembra. Zaradi plačilnih rokov lahko sredstva v skupni višini 200.000 EUR planiramo 20.000 EUR za 
proračun 2020 in 180.000 EUR za proračun 2021, kar je uvrščeno v NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču  

041509 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov                          20.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina namerava urediti izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v režijskem obratu. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov določa v členih od 9. do 13., da prevzemna mesta in zbiralnice z namenskimi 
posodami za zbiranje odpadkov opremi izvajalec javne službe, ki bo Režijski obrat Občine Šempeter - 
Vrtojba. 

Ocenjujemo, da bi posode lahko nabavili v novembru letošnjega leta. Zaradi plačilnih rokov lahko sredstva 
v skupni višini 120.000 EUR planiramo 20.000 EUR za proračun 2020 in 100.000 EUR za proračun 2021, 
kar je uvrščeno v NRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov 

041515 Ekološki otoki                                                                                   5.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi potrebe po gradnji novih ekoloških otokov in obnovi starih je postavka namenjena ureditvi zbirnih 
mest za odpadke, kar pripomore k lepši urejenosti okolja. V letu 2020 je predvidena ureditev oz. popravila 
pri ekoloških otokov na Krožni cest, pri SAOPE, Laze 1, Stjenkova ulica, Griči 5, cesta Na Čuklje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0039 Ekološki otoki 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

041534 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi                          130.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna kupiti (ali na kakšen drug način pridobiti) solastni del na zemljiščih, na katerih je zgrajena 
čistilna naprava. Predvidevamo, da bomo v naslednjih mesecih sklenili pogodbo med občinami 
solastnicami čistilne naprave v Vrtojbi. Delež Občine Šempeter - Vrtojba je 21,09%. Znesek bi po doslej 
znanih podatkih moral zadoščati, same nepremičnine pa so opisane v predlogu spremenjenega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2020. 
Zemljišča bi morala občina kupiti že pred pričetkom naložbe v čistilno napravo, problem se ni reševal, 
potrebno pa je zadevo urediti, da bo skladna s predpisi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-20-0011 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi 

041548 in 043071 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih 

naprav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se je preštevilčila iz 043071 v 041548.  
Na postavki ni sprememb.  

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

041547 Mednarodni projekt EDICITNET                                               34.502,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šempeter-Vrtojba kot partner sodeluje v mednarodnem projektu z akronimom EdiCitNet (Integrating 
Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities), ki poteka v okviru evropskega 
programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Gre za pet-letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih 
zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim 
omogočajo premagovanje socialnih problemov. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, 
prijetnim in zdravim mestom. Sredstva na postavki so namenjena izvajanju  aktivnosti v okviru projekta. 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

041542 Mednarodni projekt VISFRIM (Protipoplavni ukrepi na območju 

Čukelj in Zapučk)                                                                                      405.209,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba dovolj 
zmogljivih odvodnih cevi. 

Cilj: izboljšati poplavno varnost obstoječih stavb in omogočiti novogradnje na območju Čuklje-Zapučke. 

Stanje: projekti za izvedbo so izdelani, vsa za izvedbo potrebna zemljišča so odkupljena, del sredstev za 
izvedbo je zagotovljen preko projekta Visfrim, opravljeno je bilo javno naročilo za izvajalca del. Pričetek del 
v februarju 2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

ON183-13-0012 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

0416105 Prostorski načrti                                                                           45.300,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za: sodelovanje pri pripravi RPN obvoznice Volčja Draga, 
spremembam in dopolnitvam OPN, spremembam in dopolnitvam OPPN Lavžnik in spremembam, 
spremembe in dopolnitve UN razširitev pokopališča v Šempetru oz. OPPN Pokopališče Šempeter. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-17-0020 Prostorski načrti 

0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi     100,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

NAMEN: sredstva so namenjena posodobitvi računalniških aplikacij za izdelavo lokacijskih informacij, 
potrdil o namenski rabi ter izračunu komunalnega prispevka, ki so vezane na spremembo OPN-ja.  

CILJI: z uporabo računalniških aplikacij se skrajša čas izdelave posameznega dokumenta. 

0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne 

dokumentacije                                                                                              60.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdelavo prostorskih zasnov, idejnih rešitev, projektne dokumentacije, strokovnih podlag, 
elaboratov, itd. .  

V letu 2020 se planira :  

- Izdelava kataloga urbane opreme 

- POSZ za OPPN Lavžnik   

- Spremembe aplikacije za izdelavo lokacijskih informacij in potrdil zaradi SD03 OPN 

- DGD in PZI za javno infrastrukturo na dereguliranih območjih (ukinitev obveznosti OPPN) 

- Prometne študije 

- Projektna dokumentacija za prireditveni prostor (parkirišče) za zadružnim domom v Vrtojbi 

- Geodetski posnetki 

- Izdelava pid dokumentacije kanalizacij za širše območje cone Lavžnik 

- Razni nepredvideni elaborati,... 

Postavka se glede na proračun 2020  poveča za 15.000,00 EUR 

0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč                                    8.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sedanja postavka vsebuje sredstva za izdelavo Programov opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, Lavžnik in Caufovo vezani na morebitno spremembo OPPN-
jev in morebitne stroške priprave Pogodb o opremljanju za posamezne investitorje. Sprejeti Programi 
opremljanja  so osnova za odmero komunalnega prispevka. 

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

16039003 Objekti za rekreacijo 

0416102 Oprema za trim stezo fitnes                                                         25.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za nabavo in montažo opreme za zunanji fitnes in posodobitev obstoječe trim steze. 
Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 17%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0031 Oprema za trim stezo fitnes 

0416103 Športni park Šempeter                                                                 92.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter. V letu 2020 se predvidi zaključek 
gradnje igrišča za košarko. Nova ureditev pumptrack poligona v asfaltni izvedbi se prestavi v leto 2021-
2022. Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 31%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 

0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi                                                            10.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi prireditvenega (piknik) prostora v Vrtojbi z igrali in zelenimi 
površinami. V letu 2019 se je začelo z izvedbo gradnje strehe in pulta s kamin, zaključek del ureditve je 
predviden v letu 2020. Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za 50%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-18-0001 Urejanje igrišča v Vrtojbi 

041629 Otroška igrišča, druga igrišča                                                       13.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi otroških igrišč. Cilj je zagotavljati varnost 
uporabnikov ter narediti igrišča zanimiva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0078 Otroška igrišča 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema                                        40.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmet projekta je ureditev točke za izposojo koles v Šempetru, ki bo delovala v sklopu sistema javne 
izposoje koles, skupaj z ureditvijo pokrite kolesarnice za parkiranje koles in točke za polnjenje električnih 
avtomobilov. Projekt izposoje koles vodi in financira Regijska razvojna agencija (RRA) Severne Primorske 
v okviru projekta »MUSE«, ki bo izpeljala ureditev točke za izposojo koles. Ureditev pokrite kolesarnice in 
polnilnice za avtomobile pa bo izpeljala občina Šempeter-Vrtojba. 
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041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve               110.000,00 EUR 

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. 

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil 2.500,00 EUR 

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. 

Do sedaj javno podjetje ni posebej zaračunavalo, po novem pa zaračunava.  

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

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine                            13.000,00 EUR 

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. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

041611 Ureditev meja, parcelacija                                                             11.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred sklenitvijo pravnega posla ali pred izdajo soglasja ali pred pričetkom posega gradnje je potrebno 
predhodno urediti meje ali po potrebi izvesti tudi parcelacijo zaradi pravilne ureditve dejanskega stanja v 
naravi, kot tudi zemljiškoknjižnega stanja. 

16069002 Nakup zemljišč 

041612 Nakup zemljišč                                                                              100.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

041704 Zdravstveni programi                                                                     2.277,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnega zavoda, za 
sofinanciranje ambulante za zdravljenje odvisnosti. Sredstva se povišujejo v skladu s potrebami in pogodbo 
o sofinanciranju centra za zdravljenje odvisnosti. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe                         37.500,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova. Višina sredstev je v okviru potreb glede na število upravičencev.  Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 12. členu določa obvezno in prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, 
eden od teh je tudi obveznost občine, da plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste 
občane, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem in tujce, ki imajo dovoljenjem za stalno 
bivanje v mestni občini in ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. O pravici do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje odločajo pristojni centri za socialno delo. 

17079002 Mrliško ogledna služba 

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba                               13.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij, prevozov na 
obdukcije in ostalih storitev na tem področju v okviru veljavne zakonodaje in za izvajanje mrliško - pregledne 
službe na območju občine. Postavka se povišuje glede na porabo v preteklem letu. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

0418884 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka 0 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je uspešno kandidirala na drugem javnem pozivu za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru LAS V objemu sonca. Projektne aktivnosti izvaja pet 
partnerjev vključenih v projekt. Predvidena je izdelava različnih promocijskih gradiv na področju kulturne 
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dediščine, pomemben rezultat bo tudi urejena manjša etnološka zbirka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-17-0021 LAS-Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka 

 

1803 Programi v kulturi 

18039005 Drugi programi v kulturi 

0418741 Tekoči stroški objekta Mladinski center                                    26.500,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektu Mladinski center (električna energija, voda in 
komunalne storitve, telefon,…). 

041881 KŠTM – Sofinanciranje projektov                                                             0,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so rezervirana za sofinanciranje projektov - razpisov, na katere se zavod prijavlja. 

0418741 KŠTM – programi: kultura                                                         16.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se bodo črpala sredstva za programe s področja kulture (revija pevskih zborov, 
poletni kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave…), ki jih bo izvajal ali pripravljal zavod. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa  

0418741 Tekoči stroški objekta Športni center                                        33.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške, ki bodo nastajali na novo kupljenem objektu Športni center (električna 
energija, voda in komunalne storitve, telefon,…). 

043072 Nakup športnega centra                                                             1.310.000,00 EUR 

0430721 Športni center                                                                               50.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila  nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport centra za športno 
rekreacijsko in ostalo dejavnost. Za potrebe izvede novih samostojnih priključkov voda, elektrika, plin….in 
novo ureditev kotlovnice in sanitarije  je potrebno  izdelati projektno in drugo dokumentacijo.  
Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje 
objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti 
javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih 
dejavnosti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-20-0003 Nakup športnega centra in OB183-20-0005 Športni center 
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18059002 Programi za mladino 

0418802 KŠTM - nakup prilagojenega vozila                                          25.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi ugodnejšega  nakupa prilagojenega vozila za potrebe zavoda, se sredstva na postavki znižajo za 
15.000,00 EUR.  

041885 KŠTM – programi: mladina                                                           9.500,00 EUR 

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 izvaja 
ali pripravlja zavod.  

 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah                                         125.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih predšolskih otrok, ki vrtce 
obiskujejo v drugih občinah, ki se spreminjajo na podlagi števila otrok in višine določenih dohodkovnih 
razredov. Povišajo  se na podlagi porabe v preteklem letu. 

041923 Različna izobraževanja v vrtcih                                                     3.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj strokovnih delavcev vrtca in delavnic in drugih 
izobraževanj za starše.  

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti                                          661.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nova proračunska postavka nadomešča postavke: 041906, 041907 in 041909. 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov razlike med ceno programov in plači staršev (tudi drugih občin 
ter države), zajemajo pa stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in 
standardi ter kolektivno pogodbo, stroške materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroške 
živil za otroke. 

Sredstva so namenjena tudi za pokrivanje deleža skupnih dejanskih stroškov izvajanja predšolske vzgoje 
v bolnišničnem oddelku vrtca, za pokrivanje izpada prihodkov iz naslova razlike med dejanskim številom 
otrok v oddelku in najvišjim predpisanim normativom (izpad do normativa) za enote vrtca Mavrica, Sonček 
in Žarek ter za pokrivanje izpada prihodkov iz naslova oprostitev plačila staršem, ki jih bo sam priznal na 
osnovi svojih predpisov zaradi poletnih izpisov ter daljših upravičenih odsotnosti otrok. Višina sredstev na 
postavki je v skladu s potrebami in porabo v preteklem letu (stroški dela). Povečanje je posledica višjih 
sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim.  
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti – plače                                     140.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nova proračunska postavka nadomešča postavke 041915 in 041916. 

Sredstva na postavki so namenjena za plače s prispevki in druge osebne prejemke zaposlenih, za izplačilo 
regresa za letni dopust, za izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad, za izplačilo morebitnih ostalih stroškov 
povezanih z zaposlenimi na dodatnem programu. Sredstva se povišajo v skladu s predvidenimi potrebami. 

Povečanje je posledica višjih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim. 

 

1906 Pomoči šolajočim 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

041902 Regresiranje prevozov v šolo                                                         35.500,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov prevoza otrok in mladine v šolo. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 Socialno varstvo starih 

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu                       115.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju institucionalnega varstva starejšim, ki so v domovih 
upokojencev in drugim, po zakonu upravičenim občanom in se spreminjajo glede na število uporabnikov in 
višino določene subvencije. 

042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu   127.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena storitvam pomoči na domu za plačo petih oskrbovalk in pripravo, 
vodenje ter koordiniranje dejavnosti.  

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

042003 Subvencije stanarin                                                                        17.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje stanarin po odločbah CSD in drugih stroškov za 
ta namen. 
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega dolga 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 

domače zadolževanje 

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)                                      348.903,28 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina odplačila obrokov od domačega zadolževanja je predvidena v skladu z anuitetnimi načrti že 
sklenjenih kreditnih pogodb.  

V letu 2020 se je občina dodatno zadolžila pri poslovni banki v višini 1 mio EUR za dobo 6 let. Kreditna 
sredstva so se porabila za nakup športnega centra.  

 

vrsta kredita začetek odplačila konec odplačila višina glavnice/mesec letno odplačilo glavnice leto 2020 

SANPAOLO BANK 29.09.2017 28.02.2023 20.091,06 € 241.092,72 € 

MGRT 15.03.2018 15.09.2026 1.603,83 € 3.207,66 € 

MGRT 15.03.2019 15.09.2027 1.669,50 € 3.339,00 € 

MGRT 15.03.2020 15.09.2028 2.020,45 € 4.040,90 € 

MGRT 15.03.2021 15.09.2029 1.979,49 € 0,00 € 

Unicredi Banka Slovenije 30.06.2020 29.05.2026 13.889,00 € 97.223,00 € 

skupaj letne glavnice vseh 
kreditov        348.903,28 € 

042203 Odplačilo obresti zadolževanja                                                     10.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu obresti od kreditov v skladu s sklenjenimi pogodbami.  
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05 Skupna občinska uprava  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza            272.210,11 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posavka je namenjena izplačilu plač SOU. Planirane so plače za 6 zaposlenih. V kolikor se bo spremenila 
plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plač. 

050616 Pisarniški material in storitve                                                        4.187,52 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup pisarniškega materiala. 

050617 Čistilni material in storitve                                                             1.312,48 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Sredstva so namenjena za nakup čistilnega materiala in storitev. 

 

06 Režijski obrat  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"                                      15.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju (kanalizacija, električni priključki, javna razsvetljava, 
rešetke,...) kamionskega parkirišča v Vrtojbi ter pripravi platoja z zunanjo ureditvijo za obstoječe kontejnerje 
ob kamionskem parkirišču. Postavka se glede na proračun 2020  poveča za 17.000,00 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje parking "D" 
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060645 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP 

Vrtojba                                                                                                          5.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena novi prometni ureditvi in ureditvi sistema parkiranja z plačniškim režimom za 
parkiranje na območju avtomobilskega parkirišča MMP Vrtojba. Predvidena je preureditev uvoza/izvoza na 
parkirno območje s postavitvijo ramp in sistema za parkiranje.  V izdelavi je PZI za ureditev uvoza/izvoza. 
Investicija se predvidi v letu 2021. 

Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 75%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-19-0002 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza       438.464,52 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predvideva izplačilo plače, regresa za letni dopust ter vračilom materialnih stroškov zaposlenih v 
režijskem obratu. V režijskem obratu  planiramo dodatne 3 zaposlitve do konca leta 2020.  

060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanje                                        3.150,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Zneski so zakonsko 
določeni, zato bo postavka črpana v skladu z zakonodajo. V režijskem obratu  dodatni  3 zaposleni v 
decembru 2020 zaradi zbirnega centra. 

060616 RO – računalniške storitve                                                             1.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov računalniških storitev. Povečanje na postavki je posledica 
dodatnih stroškov vzdrževanja cadis programa in sicer za zbirni center, ki naj bi začel obratovati v letu 
2021. 

060617 RO - pisarniški material in storitve                                                1.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za nakup pisarniškega materiala in plačilo storitev. 

060618 RO čistilni material in storitve                                                       4.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov čistilnega materiala in plačilo storitev. 

060620 RO poštnina in kurirske storitve                                                      800,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov poštnine in kurirskih storitev. 
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060626 Drugi odhodki RO                                                                           6.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nepredvidenim odhodkom. 

060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov                                       76.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov varovanja zgradb in prostorov. 

060629 Nakup materiala                                                                             15.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov nakupa materiala. 

060630 Nakup opreme                                                                                 10.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za nakup opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat 

060633 Vzdrževanje in popravila vozil                                                       5.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in popravila službenih vozil. 

060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil                                       800,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo pristojbin za registracijo motornih vozil. 

060638 Študentsko delo                                                                                3.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa. 

060639 Programska oprema, računalniki                                                 11.500,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za nakup programske opreme in računalnikov. Povečanje na postavki je 
posledica nadgradnje cadis programa in sicer za zbirni center, ki naj bi začel obratovati v letu 2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-11-0081 Programska oprema, računalniki 

060644 Stroški prostora za prirejanje prireditev – piknik prostor v Šempetru              0,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšajo. 
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060646 Nakup robotske kosilnice                                                               20.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina z letošnjim letom prevzema od Komunale košnjo javnih površin na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba. Trenutno občina nima na razpolago stroja, ki bi bil primeren za košnjo tako ravnih, kot tudi strmih 
terenov. Glede na to da je takšnih površin za košnjo približno 60.000 kvadratnih metrov smo se odločili, da 
bi bilo te površine najbolj primerno kositi z robotsko kosilnico. Kosilnica je bila kupljena za 20 tisoč EUR, 
zato se sredstva na postavki lahko zmanjšajo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

     OB183-20-0002 Nakup robotske kosilnice 

 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029004 Cestna razsvetljava 

041312 Plačilo javne razsvetljave                                                               48.000,00 EUR 

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.  

041322 Obnova JR Vrtojba                                                                       110.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je zamenjava vseh svetilk, ki ne ustrezajo predpisom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba 

041323 Obnova JR Šempeter                                                                     85.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obstoječa javna razsvetljava je na območju Šempetra glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju v 
veliki meri neprimerna, nepravilno nameščena. Poraba javne razsvetljave cest in javnih površin na nivoju 
občine presega mejne vrednosti po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja. Po omenjenem členu je poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, 
omejena na 44,5 kWh na prebivalca letno. V letu 2020 je predvideva zamenjava vseh svetilk, ki ne 
izpolnjujejo zahtev Uredbe.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

041603 Pokopališče Vrtojba                                                                       13.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za manjša popravila (obnova ometa na zidovih, postavitev betonskih 
plošč po notranjih poteh). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 

041672 Vzdrževanje pokopališč                                                                 20.000,00 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje vzdrževanje pokopališča v Šempetru in Vrtojbi. 

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

PROGRAMOV 

04 Občinska uprava   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 100.000 € 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Prostori in oprema poškodovana oziroma dotrajana. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vlade in lokalne ravni   

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti   

OB183-10-0030 Programi razvojnih agencij 30.338 € 

Namen in cilj 

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

 

0603 Dejavnost občinske uprave   

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

OB183-20-0001 Nakup avtomobila 0 € 

Namen in cilj 

Občina ima v lasti dotrajan avtomobil Citroen C4, letnik 2006. Avtomobil je sicer redno servisiran, vendar 
so stroški vzdrževanja z leti vse višji. Avtomobilu se tudi lušči barva in je že iz tega stališča neugleden za 
uporabo. Zaradi navedenega nameravamo kupiti manjši avtomobil za lokalno rabo, ki bo tudi glede na 
okoljske standarde bolj primeren. Nakup je prestavljen na naslednje leto. 
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

OB183-17-0013 LAS-Projekt pot miru 1.608 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru operacije 
sodelovanja LAS - Pot miru - Dediščina prve svetovne vojne. V navedeni projekt je vključenih več občin.  

OB183-18-0009 LAS-ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja 15.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru 
operacije sodelovanja LAS – ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja. 

OB183-19-0003 Walk of peace 17.442 € 

Namen in cilj 

Walk of peace je strateški projekt, ki poteka v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 - 2020. 
Zaradi omejitve števila partnerjev sodeluje Občina Šempeter - Vrtojba v projektu posredno. V okviru 
projekta namerava Občina urediti vhod v kaverno na Sv. Otu in tako prispevati k ohranitvi in obeležitvi 
ostankov iz 1. svetovne vojne na tem območju. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN   

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

OB183-17-0010 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito 

razsvetljavo javnih stavb 159.315 € 

Namen in cilj 

Občina je kot vodilni partner uspešno kandidirala v okviru čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-
Slovenija 2014-2020. Občina je vodilni partner čezmejnega projekta, kjer so vključeni 3 partnerji z 
italijanske strani ter trije  partnerji na slovenski strani. V okviru projekta bo izdelana skupna metodologija, 
popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne podlage za dolgoročno 
sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V sklopu ostalih delovnih sklopov se bo 
sledilo terminskemu planu projekta (nabava didaktičnih igral, zaključna zgibanka.…). V sklopu projekta je 
bila občina uspešna tudi pri kandidiranju na dodatna sredstva, s katerimi se bo prenovili stavbno pohištvo 
Krajevnega urada v Šempetru. Projekt je zaradi tega podaljšan do konca oktobra 2020. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB183-11-0052 Ureditev opekarniške ulice 10.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za ureditev opekarniške ceste z namenom zagotavljana večje varnosti v cestnem 
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prometu ter boljšega dostopa do rekreacijskega centra Vrtojba in stanovanjskega območja. V izdelavi je 
projektna dokumentacija PZI. Začetek izvedbe investicije (prva faza), odsek od izvoza HC do dostopne poti 
proti RC Vrtojba se planira v drugi polovici leta 2020, sama izvedba se planira v letu 2021. Postavka se 
glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 75%. 

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice 105.000 € 

Namen in cilj 

Celotna ureditev ceste je predvidena v dveh fazah. V prvi fazi je bila izvedena ureditev od železnice do 
Špara.  

V naslednji fazi je predvidena podboj pod železnico zaradi obnove kanalizacije in vodovoda, kasneje pa še 
ureditev ceste od železnice do pošte. 

V sklopu del na Vrtojbenski cesti je projektirana obnova kanalizacije in vodovoda, polaganje optičnega 
kabla, obnova javne razsvetljave ter izdelava plinovodnega omrežja in elektro omrežja, ureditev ceste in 
pločnikov skupaj s kolesarsko potjo.  

OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico 35.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske poti ob HC (povezava ul. 9. septembra obstoječa 
kolesarska pot ob obvoznici Miren – Šempeter). V letu 2016 je bila izdelana IDZ, v letu 2017 se je pridobilo 
projektne pogoje. V letu 2019 je bil izdelan projekt za izvedbo. Investicija ima predvideno sofinanciranje iz 
Eko sklada. 

Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je občina prejela konec maja 2020, zato se 
sama izvedba planira v drugo polovico leta 2020, glavnina investicije se prestavi v prvo polovico leta 2021. 
Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 56%. 

 

Eko sklad je imel objavljen Javni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe 
v izgradnjo kolesarske infrastrukture: 

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in 
neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v 
širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti. 

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa: 

- gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav  

Stanje projekta 

Neurejeno stanje kolesarskih povezav. 

OB183-19-0001 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)30.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba). V letu 2019 
je bila izdelana projektna dokumentacija. Investicija ima predvideno sofinanciranje iz Eko sklada. 

Odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je občina prejela konec maja 2020, zato se 
sama izvedba planira v drugo polovico leta 2020, glavnina investicije se prestavi v prvo polovico leta 2021. 

Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 58%. 

 

Eko sklad je imel objavljen Javni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe 
v izgradnjo kolesarske infrastrukture: 

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in 
neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v 
širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti. 

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa: 

- gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav  
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13029003 Urejanje cestnega prometa  

OB183-09-0030 Subvencije  v cestnem prometu 150.000 € 

Namen in cilj 

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. Obenem pa se zmanjšuje tudi onesnaženost zraka.  

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

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju 260.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za ureditev krožišča pri Hoferju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter  lažje vključevanje  udeležencev na glavno cesto.  

Pridobljena so skoraj vsa zemljišča, projektna dokumentacija je pridobljena. 

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

 

1306 Telekomunikacije in pošta  

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje  

OB183-18-0012 WiFi4EU 0 € 

Namen in cilj 

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na tretjem razpisu v okviru sheme WiFi4EU, ki je potekala 
septembra 2019. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - 
vzpostavitev brezplačnega omrežja Wi-Fi na javnih mestih. 
Evropska komisija je 7.11.2018 objavila razpis v sklopu pobude WiFi4EU. V sklopu pobude  za financiranje 
opreme za vzpostavitev brezplačne povezave WiFi na javnih mestih, kot so trgi, parki in bolnišnice. 
Financiranje v višini 15.000 evrov po občini bo namenjeno izgradnji omrežij, ki se ne prekrivajo z že 
obstoječimi zasebnimi ali javnimi brezplačnimi storitvami WiFi primerljive kakovosti na istih javnih mestih.  
Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v 
glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB183-09-0039 Ekološki otoki 5.000 € 

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. V letu 2020 je predvidena ureditev oz. popravila 
pri ekoloških otokov na Krožni cest, pri SAOPE, Laze 1, Stjenkova ulica, Griči 5, cesta Na Čuklje. 

NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja, kar pripomore k lepši urejenosti 
in čistoči okolja.  

Stanje projekta 

Pomanjkanje mest za odlaganje odpadkov. 
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OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču 20.000 € 

Namen in cilj 

Občina namerava urediti nov zbirni center na kamijonskem parkirišču. Zbirni center smo dolžni urediti 
zaradi predpisov, in sicer to določa Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih 
odpadkov v 18. členu, pa tudi zaradi boljšega izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Ocenjujemo, da bi s postavitvijo lahko začeli v novembru letošnjega leta, dela pa bila dokončana do konca 
decembra. Zaradi plačilnih rokov lahko sredstva v skupni višini 200.000 EUR planiramo 20.000 EUR za 
proračun 2020 in 180.000 EUR za proračun 2021, kar je uvrščeno v NRP. 

OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov 20.000 € 

Namen in cilj 

Občina namerava urediti izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v režijskem obratu. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov določa v členih od 9. do 13., da prevzemna mesta in zbiralnice z namenskimi 
posodami za zbiranje odpadkov opremi izvajalec javne službe, ki bo Režijski obrat Občine Šempeter - 
Vrtojba. 

Ocenjujemo, da bi posode lahko nabavili v novembru letošnjega leta. Zaradi plačilnih rokov lahko sredstva 
v skupni višini 120.000 EUR planiramo 20.000 EUR za proračun 2020 in 100.000 EUR za proračun 2021, 
kar je uvrščeno v NRP. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

OB183-20-0011 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi  130.000 € 

Namen in cilj 

Občina je dolžna kupiti (ali na kakšen drug način pridobiti) solastni del na zemljiščih, na katerih je zgrajena 
čistilna naprava. Predvidevamo, da bomo v naslednjih mesecih sklenili pogodbo med občinami 
solastnicami čistilne naprave v Vrtojbi. Delež Občine Šempeter - Vrtojba je 21,09 %. Znesek bi po doslej 
znanih podatkih moral zadoščati, same nepremičnine pa so opisane v predlogu spremenjenega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2020. 
Zemljišča bi morala občina kupiti že pred pričetkom naložbe v čistilno napravo, problem se ni reševal, 
potrebno pa je zadevo urediti, da bo skladna s predpisi. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET 34.502 € 

Namen in cilj 

Občina Šempeter-Vrtojba kot partner sodeluje v mednarodnem projektu z akronimom EdiCitNet (Integrating 
Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities), ki poteka v okviru evropskega 
programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Gre za pet-letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih 
zelenih površin za proizvodnjo hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim 
omogočajo premagovanje socialnih problemov. Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, 
prijetnim in zdravim mestom. Sredstva na postavki so namenjena izvajanju  aktivnosti v okviru projekta. 

 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

OB183-18-0003 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in zapučk 405.209 € 

Namen in cilj 

Namen: Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba 
dovolj zmogljivih odvodnih cevi. 
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Cilj: izboljšati poplavno varnost obstoječih stavb in omogočiti novogradnje na območju Čuklje-Zapučke. 
Stanje: projekti za izvedbo so izdelani, vsa za izvedbo potrebna zemljišča so odkupljena, del sredstev za 
izvedbo je zagotovljen preko projekta Visfrim, opravljeno je bilo javno naročilo za izvajalca del. Pričetek del 
v februarju 2020. 

Stanje: projekti za izvedbo so izdelani, skoraj vsa za izvedbo potrebna zemljišča so odkupljena, del sredstev 
za izvedbo je zagotovljen preko projekta Visfrim  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

OB183-17-0022 Prostorski načrti 45.300 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za: sodelovanje pri pripravi RPN obvoznice Volčja Draga, 
spremembam in dopolnitvam OPN, spremembam in dopolnitvam OPPN Lavžnik in spremembam, 
spremembe in dopolnitve UN razširitev pokopališča v Šempetru oz. OPPN Pokopališče Šempeter. 

16039003 Objekti za rekreacijo  

OB183-11-0056 Oprema za trim stezo fitnes 25.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za nabavo in montažo opreme za zunanji fitnes in posodobitev obstoječe trim steze. 
Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 17%. 

Cilj je spodbujati ljudi k ukvarjanju s športom, izboljšanje fizične kondicije prebivalcev. 

OB183-11-0078 Otroška igrišča 13.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi otroških igrišč. 

Cilj je rekreacija otrok, zagotavljati varnost uporabnikov ter narediti igrišča zanimiva. 

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 92.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter. V letu 2020 se predvidi zaključek 
gradnje igrišča za košarko. Nova ureditev pumptrack poligona v asfaltni izvedbi se prestavi v leto 2021-
2022. Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 31%. 

OB183-18-0001 Urejanje igrišča v Vrtojbi 10.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi prireditvenega (piknik) prostora v Vrtojbi z igrali in zelenimi 
površinami. V letu 2019 se je začelo z izvedbo gradnje strehe in pulta s kamin, zaključek del ureditve je 
predviden v letu 2020. Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za 50%. 

 



 

 41 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB183-12-0008 Urbana oprema                                                            40.000,00 € 

Namen in cilj 

Predmet projekta je ureditev točke za izposojo koles v Šempetru, ki bo delovala v sklopu sistema javne 
izposoje koles, skupaj z ureditvijo pokrite kolesarnice za parkiranje koles in točke za polnjenje električnih 
avtomobilov. Projekt izposoje koles vodi in financira Regijska razvojna agencija (RRA) Severne Primorske 
v okviru projekta »MUSE«, ki bo izpeljala ureditev točke za izposojo koles. Ureditev pokrite kolesarnice in 
polnilnice za avtomobile pa bo izpeljala občina Šempeter-Vrtojba. 

 

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

zemljišča)  

16069002 Nakup zemljišč  

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 100.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu zemljišč. 

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

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

OB183-17-0021 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka 0 € 

Namen in cilj 

Občina je uspešno kandidirala na drugem javnem pozivu za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru LAS V objemu sonca. Projektne aktivnosti izvaja pet 
partnerjev, vključenih v projekt. Predvidena je izdelava različnih promocijskih gradiv na področju kulturne 
dediščine, pomemben rezultat bo tudi urejena manjša etnološka zbirka.  

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa  

OB183-20-0003 Nakup športnega centra 1.310.000 € 

OB183-20-0005 Športna dvorana 50.000 € 

Namen in cilj 

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila  nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport centra za športno 
rekreacijsko in ostalo dejavnost. Za potrebe izvede novih samostojnih priključkov voda, elektrika, plin….in 
novo ureditev kotlovnice in sanitarije  je potrebno  izdelati projektno in drugo dokumentacijo.  
Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje 
objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti 
javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih 
dejavnosti.  
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18059002 Programi za mladino  

OB183-16-0010 Nakup osnovnih sredstev KŠTM 25.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu osnovnih sredstev za KŠTM, ki bodo pripomogla k učinkovitejšemu 
delovanju zavoda. 

 

06 Režijski obrat   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje parking "D" 15.000 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema investicijsko in tekoče vzdrževanje na parkirišču in vratarnici na MMP. 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju (kanalizacija, električni priključki, javna razsvetljava, 
rešetke,...) kamionskega parkirišča. 

NAMEN IN CILJI: izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih. 

OB183-19-0002 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na 

MMP Vrtojba 5.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena novi prometni ureditvi in ureditvi sistema parkiranja z plačniškim režimom za 
parkiranje na območju avtomobilskega parkirišča MMP Vrtojba. Predvidena je preureditev uvoza/izvoza na 
parkirno območje s postavitvijo ramp in sistema za parkiranje.  V izdelavi je PZI za ureditev uvoza/izvoza. 
Investicija se predvidi v letu 2021. 

Postavka se glede na proračun 2020 zmanjša za cca. 75%. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat 10.000 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu opreme v RO. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 

OB183-11-0081 Programska oprema, računalniki 11.500 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu programske opreme in računalnikov v RO. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 
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OB183-20-0002 Nakup robotske kosilnice 20.000 € 

Namen in cilj 

Občina z letošnjim letom prevzema od Komunale košnjo javnih površin na območju Občine Šempeter - 
Vrtojba. Trenutno občina nima na razpolago stroja, ki bi bil primeren za košnjo tako ravnih, kot tudi strmih 
terenov. Glede na to da je takšnih površin za košnjo približno 60.000 kvadratnih metrov smo se odločili, da 
bi bilo te površine najbolj primerno kositi z robotsko kosilnico. Kosilnica je bila kupljena za 20 tisoč EUR, 
zato se sredstva na postavki lahko zmanjšajo. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029004 Cestna razsvetljava  

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba 110.000 € 

Namen in cilj 

Predvidena je zamenjava vseh svetilk, ki ne ustrezajo predpisom. 

NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v 
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter 85.000 € 

Namen in cilj 

Obstoječa javna razsvetljava je na območju Šempetra glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju v 
veliki meri neprimerna, nepravilno nameščena. Poraba javne razsvetljave cest in javnih površin na nivoju 
občine presega mejne vrednosti po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
. Po omenjenem členu je poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, omejena na 
44,5 kWh na prebivalca letno. V letu 2020 je predvideva zamenjava vseh svetilk, ki ne izpolnjujejo zahtev 
Uredbe.  

NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v 
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost  

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 13.000 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Vrtojba. 

NAMEN IN CILJI: urejen prostor na pokopališču. 
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IV. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-

VRTOJBA V LETU 2020 PO 

FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI  
 

FK Opis 
OSN: 

reb.2020/1 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 2.460.939,59 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 1.259.619,97 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 25.500,00 

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 42.218,11 

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 35.000,00 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 399.410,00 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 340.288,23 

0171 Servisiranje javnega dolga države 358.903,28 

02 OBRAMBA 35.170,00 

0220 Civilna zaščita 35.170,00 

03 JAVNI RED IN VARNOST 167.422,00 

0310 Policija 6.500,00 

0320 Protipožarna varnost 160.922,00 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.822.353,60 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 829.522,08 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 17.534,96 

0421 Kmetijstvo 88.302,56 

0422 Gozdarstvo 40.000,00 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 169.815,00 

0451 Cestni promet 1.133.000,00 

0460 Komunikacije 8.000,00 

0473 Turizem 25.200,00 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 510.979,00 

05 VARSTVO OKOLJA 552.502,00 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 55.000,00 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 463.000,00 

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 34.502,00 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 973.609,00 

0610 Stanovanjska dejavnost 113.000,00 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 113.400,00 

0630 Oskrba z vodo 495.209,00 

0640 Cestna razsvetljava 252.000,00 

07 ZDRAVSTVO 54.777,00 

0721 Splošne zdravstvene storitve 53.777,00 

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 1.000,00 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ 
IN DRUGIH INSTITUCIJ 1.930.748,00 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 1.481.950,00 
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0820 Kulturne dejavnosti 355.398,00 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 93.400,00 

09 IZOBRAŽEVANJE 1.292.410,00 

0911 Predšolska vzgoja 819.830,00 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 373.480,00 

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 23.600,00 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 75.500,00 

10 SOCIALNA VARNOST 340.800,00 

1012 Varstvo invalidnih oseb 100,00 

1040 Varstvo otrok in družine 24.000,00 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 315.000,00 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 1.700,00 

    10.630.731,19 

 


