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OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB
PREDLAGANEGA
PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO
2021 in 2022 - druga obravnava
Spremembe predloga proračuna na predlog občinske uprave
1. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 060630 Nakup opreme za vrednost 8.500,00 EUR
za leto 2021. Povečanje na postavki je posledica nadgradnje Cadis programa in sicer za zaračunavanje
GJS ravnanja z odpadki, ki jo bo režijski obrat začel izvajati v letu 2021.
2. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 040666 Revizijske storitve za vrednost 3.500,00
EUR v letu 2021. Dodatna sredstva na postavki se potrebujejo za izdelavo izjave o varnosti z oceno
tveganja.
3. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 041816 Goriška knjižnica za vrednost 1.910,00 eur
in zmanjšanje proračunske postavke 041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški za 1.000,00 EUR,
oboje za leto 2021 in za leto 2022. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač zaposlenim v
knjižnici, materialnih stroškov, stroškov potujoče knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig, tako za
matično kot krajevno knjižnico. Sredstva se zvišajo, ker je predvidenih nekaj več sredstev za plače, na
račun uspešnosti na podlagi predpisov. Na krajevni knjižnici pa se sredstva znižajo, ker je predvidenih
manj obratovalnih stroškov. Goriška knjižnica je predlog finančnega načrta posredovala konec
novembra.
4. SPREMEMBA: Povečanje postavke 041823 KŠTM – plače za vrednost 6.751,33 EUR in zmanjšanje
postavke 0418233 KŠTM – materialni stroški za vrednost 600,00 EUR, oboje za leto 2021 in za leto
2022. Postavki nista bili usklajeni že od leta 2018. V postavki plače je predviden tudi strošek
uspešnosti za delo.
5. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 041862 Športni zavodi za vrednost 1.000,00 EUR
v letu 2021 in v letu 2022. Sredstva se zvišujejo zaradi vstopa občine v projekt European Community
of Sport 2022 in predvidenih stroškov za kandidaturo.
6. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema za
vrednost 40.000,00 EUR v letu 2021. Sredstva iz leta 2020 se prenesejo v leto 2021, ker investicija ni
bila zaključena v letu 2020 je pa v teku.
7. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) –
kanalizacija za vrednost 40.000,00 EUR, 0413019 Ureditev krožišča pri Hoferju za vrednost 30.000,00
EUR in 040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine za vrednost 70.000,00
EUR, vse v letu 2021. Pri PP 041533 in 0413019 se bo izplačalo 10% zadržanih sredstev v letu 2021,
ko bo projekt končan. Na PP 040406 pa so sredstva namenjena za obnovo objekta zaklonišča v Vrtojbi
za potrebe režijskega obrata.
8. SPREMEMBA: Nova proračunska postavka 042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS za leto
2021 v višini 57.200,00 EUR, v kolikor bo prišlo do prodaje.
9. SPREMEMBA: Doda se proračunska postavka 041534 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi
za vrednost 130.950,92 EUR v letu 2021, sej se zelo verjetno nakup ne bo utegnil realizirati v letu
2020.
10. SPREMEMBA: Zmanjšanje proračunske postavke 041124 Urbani EKOKROG za vrednost
12.000,17 EUR v letu 2022. Vrednost se je uskladila z finančno konstrukcijo v prijavni dokumentaciji.
11. SPREMEMBA: Zmanjšanje proračunske postavke 0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova
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etnološka zbirka za vrednost 1.568,41 EUR v letu 2021. Vrednost se je uskladila glede na prejeto
končno odločbo s strani MGRT o odobritvi sredstev z dne 19.11.2020.
12. SPREMEMBA: Povečanje proračunske postavke 041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču iz
180.000,00 EUR na 200.000,00 EUR, 060647 Nakup namenskega vozila za RO iz 20.000,00 EUR na
45.000,00 EUR, 061503 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov iz 100.000,00 na 120.000,00
EUR, vse v letu 2021. Sredstva, ki so bila predvidena za leto 2020, se bodo porabila v letu 2021, saj
naročena dela in oprema ne bodo zapadla v plačilo v letu 2020.
13. SPREMEMBA: Za leto 2021 se doda postavka 042026 Pomoč na domu - nakup vozila v višini
9.830,00 EUR za nakup vozila, ki je že naročeno, dobava pa nekoliko zamuja in bo lahko plačano šele
v letu 2021.
14. SPREMEMBA: V letu 2020 ne bomo uspeli realizirati nekaj nakupov zemljišč, ki so bili predvideni
in bodo skoraj gotovo realizirani v letu 2021, zato se postavka 041612 Nakup zemljišč poveča za
150.000 EUR na 350.000 EUR.
Predlogi za dopolnitev proračuna na 20.redni seji Občinskega sveta z dne 05. 11. 2020
15. PREDLOG (Aleksander Čerče): V proračunu za leto 2021 se poveča postavka 040429 Hortikulturna
ureditev iz 10.000,00 EUR na 40.000,00 EUR. Vzame naj se iz postavke 041890 Športni center.
Odgovor: Proračunska postavka 041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter
trgov, kjer so zagotovljena sredstva za hortikulturno ureditev, se poveča za vrednost 35.000,00 EUR
v letu 2021.
16. PREDLOG (Anita Manfreda): Odprtje nove proračunske postavke za ureditev otroškega igrišča in
družabnega prostora v Bazari.
Odgovor: Proračunska postavka 0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic,
parkov, otroških igrišč, ipd.), kjer so zagotovljena sredstva tudi za otroška igrišča, se poveča za
vrednost 15.000,00 EUR v letu 2021 in za 5.000,00 EUR v letu 2022.
Viri za povečanje prihodkov gredo iz naslova neporabljenih sredstev, ki bodo ostala na računu občine 31. 12.
2020.
V času javne razprave o predlogu proračunov za leto 2021 in 2022 smo prejeli smo tudi 3 pripombe na
predloga. Gre za pripombe Slovenske demokratske stranke, Dušana Bremca in Ines Srebrnič. Podajanje
pripomb občanov v okviru javne razprave o predlogih proračunov ni namenjeno polemiziranju z županom, ki
lahko skladno z Zakonom o lokalni samoupravi edini predlaga proračun v sprejem občinskemu svetu, pač pa
je namenjeno možnosti, da tudi občani predlagajo projekte, ki naj bi jih financirala občina in bi jih v primeru,
da se z izvedbo strinja tudi občinski svet morali kot take vključiti v proračun, kot to določa 48.a člen Zakona
o lokalni samoupravi in na njegovi osnovi poslovnik občinskega sveta. Občina Šempeter - Vrtojba je bila ena
prvih, ki je to novost na svoj način pri sprejemanju proračuna uvedla in se tega tudi redno drži. Nekatere
občine, predvsem večje, so prevzele tudi princip, ki so ga predlagale nekatere nevladne organizacije, in se mu
s tujko reče »participativni proračun«, pomeni pa v bistvu isto.
48.a člen
Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju
projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje
do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Ne glede na navedbe občana, župan nikogar nikoli ne ignorira in bo tudi tokrat ustrezno odgovoril, tako kot
vedno vsakomur, vendar v posebnem sporočilu. V nadaljevanju podajamo odgovore na tiste pripombe, ki so
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direktno povezane s pristojnostjo občine in s sprejetjem proračuna.
Amandma na proračun 2021 z dne 24. 11. 2020 - Slovenska demokratska stranka
17. PREDLOG: V predlogu proračuna za leto 2021 zmanjšati postavko 041612 Nakup zemljišč za
9.998,00 EUR in postavko 041890 Športni center za 10.002,00 EUR ter povečati postavko 041961
Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih za 20.000,00 EUR
Odgovor: Predlagamo, da ostanejo postavke v proračunu, kot so predlagane. Sredstva za investicijsko
vzdrževanje ter opremo v vrtcih navadno zadoščajo v taki višini, kot je predlagano. Predlagamo, da
najprej javni zavod, ki izvaja varstvo in vzgojo predšolskih otrok jasno napove, kakšne potrebe ima.
O tem se običajno posvetuje z občinsko upravo in skupaj se pripravi tak predlog za proračun, ki ga
lahko javni zavod tudi dejansko izvede. Vsi posredni proračunski uporabniki morajo namreč svoje
finančne načrte uskladiti z neposrednim uporabnikom, ki jih financira (občinska uprava), soglasje k
finančnemu načrtu pa mora dati tudi župan. Sredstva rezervirana v proračunu še ne pomenijo, da se to
tudi mora izvesti, saj se mora o tem najprej skladno s predpisi pripraviti in obravnavati investicijsko
dokumentacijo. Glede na to, da se v javnem zavodu menjuje vodstvo, je upravičeno počakati, da sami
najprej pripravijo ustrezne predloge, saj jih za leto 2021 in 2022 še nismo prejeli.
Amandma na proračun 2022 z dne 24. 11. 2020 - Slovenska demokratska stranka
18. PREDLOG: V predlogu proračuna za leto 2022 zmanjšati postavko 041612 Nakup zemljišč za
9.998,00 EUR in postavko 041890 Športni center za 10.002,00 EUR ter povečati postavko 041961
Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih za 20.000,00 EUR
Odgovor: Odgovor je enak, kot pri prejšnjemu predlogu.
Pripombe na predlog proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 in 2022 - Dušan Bremec
19. PREDLOG: V naselju Podmark je nujno potrebno urediti parkirišča
Naselje Podmark ima cca 1200 prebivalcev. Eden ključnih problemov s katerim se dnevno soočajo, je
kronično pomanjkanje parkirišč. V večernih urah, ko se tisti, ki imajo nočno delo, vračajo domov, je
praktično nemogoče najti prosto parkirno mesto. Nujna je izgradnja garažne hiše in javnih parkirišč.
Odgovor: Navedbe se najverjetneje nanašajo na Ulici Ivana Suliča in Franca Baliča. Občina je na tem
območju že zgradila in uredila precejšnje število javnih parkirišč. Navedbe, da naj bi bilo težko najti
prosto parkirno mesto so pretirane, saj to večkrat preverjamo. Res pa je, da takih mest včasih ni v
neposredni bližini vhodov v stanovanjske objekte. Temu se ne moremo izogniti niti, če bi kdo želel
graditi parkirne hiše. Občina je že pred več kot 10 leti naročila idejne zasnove za gradnjo dveh garažnih
hiš, vendar projekti niso bili realizirani. Po nam znanih podatkih, takrat ni bilo interesa za nakup
parkirnih mest. Iz javnih sredstev žal ni mogoče graditi zelo dragih parkirnih mest, ki bi jih uporabljali
zasebniki. Žal občina ne bo imela nikoli dovolj sredstev, da vsakemu svojemu stanovalcu zagotavljala
parkirno mesto.
20. PREDLOG: Povezava naselja Podmark s centrom Šempetra je prioriteta
Naselje Podmark je zaradi obvoznice in železnice odrezano oz. dislocirano od centra Šempetra.
Prebivalci tega dela mesta morajo zato uporabljati daljšo pot za dostop do centra. Rešitev je izgradnja
manjšega mostu nad železnico in obvoznico namenjenega pešcem in kolesarjem z direktnim dostopom
do centra Šempetra. Projekt je ključnega pomena za večjo povezanost prebivalcev in za dostopnost do
storitev znotraj naše občine. Ker je Podmark specifično naselje v občini, sem preko občinskega
svetnika Liste Priložnost za Prihodnost, predlagal ustanovitev Krajevnega odbora Podmark, da bi
lahko direktno sodelovali pri upravljanju občine in zadovoljevanju svojih potreb. Predlog žal ni bil
sprejet, zato bom takoj pripravil ustrezne akte za ustanovitev Krajevnega odbora Podmark.
Odgovor: Občina ima v svojih načrtih predviden prostor za možnost izgradnje take povezave, ki pa
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jo občinska uprava ocenjuje kot zelo drago in je zato za enkrat ne obravnava kot prioritetno še najmanj
pa nujno, saj so dostopi zagotovljeni.
21. PREDLOG: Naselje v Mlinu
Naselje v Mlinu se podobno kot Podmark srečuje s pomanjkanjem parkirišč. Rešitev je v izgradnji
parkirišča bodisi v naselju ali ob Vrtojbici.
Odgovor: Kot tudi v marsikateri drugi ulici, je občina tudi v ulici V mlinu že pred leti zgradila nekaj
javnih parkirišč. Pripravljeni smo zgraditi še kakšno, vendar za to potrebujemo primerna zemljišča.
Veseli bomo vsakega izvedljivega konkretnega predloga.
22. PREDLOG: Center Šempetra potrebuje ureditev parkirišč in pešpoti
Tudi center Šempetra se srečuje s pomanjkanjem parkirišč okoli Splošne bolnišnice dr. Franca
Derganca. Parkiranje je tako postalo pereč problem pacientov, obiskovalcev in zaposlenih v bolnišnici
(vsakodnevno kaznovanje). Rešitev je izgradnja parkirne hiše, ki bo omogočala prijazen dostop
pacientov, obiskovalcev in zaposlenih. Parkirna hiša je investicija na nivoju goriške regije in države.
Evidentno je pomanjkanje posebnih pešpoti in kolesarskih stez skozi Šempeter proti Vrtojbi.
REŠITEV: Izgradnja pešpoti in kolesarske steze v brežini potoka Vrtojbice, ki teče skozi Šempeter in
Vrtojbo. Obstoječi potok, ki ima na vsaki strani šestmetrsko brežino v obliki črke 'V', bi lahko po
vzoru skandinavskih dežel uredili kot privlačno sprehajalno in kolesarko pot.
Odgovor: Pravilno ugotavljate, da ima bolnica premalo parkirišč. Občina želi pomagati tudi pri
reševanju tega problema, vendar bolnica že vsaj 7 let nasprotuje, da bi država predala občini zemljišče
za izgradnjo 30 novih javnih parkirišč ob stari strugi Vrtojbice, za gradnjo katerih ima občina že
pripravljeno dokumentacijo. Po nam znanih podatkih je bolnica v zadnjih letih že dvakrat objavila
javni razpis za gradnjo parkirne hiše, ki pa obakrat ni uspel.
Gradnjo kolesarske ali pešpoti ob strugi Vrtojbice v Šempetru in Vrtojbi moramo oceniti kot zelo
privlačno idejo, a žal neizvedljivo. Prostora je preprosto premalo. Sosedje svojih zemljišč za kaj takega
ne bodo prodali.
23. PREDLOG: Zdravstveni dom v Šempetru potrebuje nove prostore
Prostorska stiska Zdravstvenega doma v Šempetru je iz leta v leto večja. Takoj je potrebno pričeti z
razširitvijo stavbe z gradnjo prizidka na severni strani obstoječega objekta in ureditev parkirišča, in
nikakor ne proti obstoječemu večstanovanjskemu objektu na južni strani, ker je moteč za tamkajšnje
prebivalce.
Odgovor: Predlog je po naši oceni glede lokacije prizidka žal neizvedljiv, sredstva za gradnjo prizidka
k zdravstvenemu domu so zagotovljena z lastnimi sredstvi javnega zavoda in na postavki 041713
Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev 200.000,00 EUR za leto 2021. Lokacijo
prizidka skupaj z idejno zasnovo je že obravnaval občinski svet.
24. PREDLOG: Šempeter potrebuje sodobno pokrito tržnico za domače pridelke
Šempeter ima strateško lego, saj se nahaja v Vipavski dolini, kjer imamo številne ponudnike domačih
kmetijskih pridelkov. Šempeter zato nujno potrebuje primerno tržnico, kjer bo občanom in kupcem iz
okolice na voljo ponudba zdrave in doma pridelane hrane preko celega leta.
Odgovor: Strinjamo se z ugotovitvijo. Pogrešamo še konkreten predlog.
25. PREDLOG: V naselju Bazara je nujna ureditev kanalizacije in optičnega kabla ter sodobne kolesarske
in pešpoti
Naselje Bazara potrebuje izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije (odvodnjavanje) in optičnega
kabla za telefonijo in internet – TV na relaciji iz Šempetra do Bazare in okolice (Kemperšče, Ošlje,
nad bivšimi Vozili).
Sodobna kolesarska steza in pešpot predstavlja varno povezavo pešcev in kolesarjev v center
Šempetra. Nujno jo je treba povezati s kolesarsko stezo, ki je zaključena v naselju Podmark. S tem
odpiramo pretočnost prometa od Bazare tudi proti Rožni Dolini. Že v letu 2015 sem preko svetnika
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Liste Priložnost za Prihodnost vložil amandma na proračun občine za nujno potrebno izgradnjo
omenjene kolesarske steze in pešpoti, a žal amandma ni bil sprejet. Zavzemam se za to, da se v
načrtovanje takšnih investicij vključi poznavalce kolesarjenja in lahko smo veseli, da jih imamo doma
– v občini.
Odgovor: Strinjamo se z ugotovitvijo. Upam, da niste spregledali, da je občina že poleti 2019 zgradila
skoraj kilometer kolesarske poti v Bazaro. Nameravamo seveda nadaljevati v smeri proti Šempetru in
Volčji Dragi, vsega na enkrat se pa preprosto ne da. Za leto 2021 načrtovana sredstva (in že podpisano
pogodbo za gradnjo) na postavkah 0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)
180.000 EUR in 041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba
- Razdrto) 220.000 EUR. V letu 2021 bomo tudi projektirali kolesarsko stezo Na hribu. Sredstva so
planirana na postavki 0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 25.000 EUR, za 2022 pa je
predvideno na isti postavki 200.000,00 EUR.
Upam tudi, da niste spregledali, da je optično omrežje tudi v Bazari s večjem delu zgrajeno. Manjkajo
le še deli, na katerih ima zasebni ponudnik težave pridobiti ustrezne služnosti od lastnikov zemljišč.
Občina je že naročila projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in prenovo vodovoda v Bazari.
Izdelavo projektne dokumentacije bomo financirali s postavk 041533 Investicijsko vzdrževanje
(omrežnina) - kanalizacija in 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod. Gradnja je
seveda povezana z možnostjo priključitve kanalizacije na omrežje, ki ga namerava graditi sosednja
občina.
26. PREDLOG: POSLOVNE CONE za delovna mesta in razvoj občine
Poslovne cone v Šempetru so nezasedene, nedokončane in neurejene (Smete, Lavžnik, Brežina, Center
proti Hoferju). Z ustreznimi olajšavami in evropskimi projekti je potrebno podjetnikom omogočiti
privlačno investiranje s sprejemljivimi komunalnimi prispevki in nudenje pomoči pri odpravljanju
birokratskih ovir in pri pridobivanju finančnih sredstev na javnih razpisih EU in države.
Odgovor: Trditve so zapisane precej na pamet. Poslovna cona v Smetah je skoraj popolnoma polna.
Trenutno nove poslovne prostore gradi en investitor, drugi pa namerava nadomestiti začasne objekte
z grajenimi. Poslovna cona Lavžnik je skoraj polna, res pa je, da lastniki svoje poslovne prostore in
zemljišča prenavljajo skladno z njihovimi zmožnostmi. Občina je nujno potrebno infrastrukturo na
tem območju dogradila v letošnjem letu. V bodoče bodo potrebna le še manjša urejanja. Center pri
Hoferju je v celoti poln in tudi relativno urejen. V zadnjem času smo zgradili novo krožišče na vhodu
v cono. Zemljišča v poslovni coni Brežina so v lasti zasebne družbe v stečaju, ki jih namerava v
prodati.
27. PREDLOG: STANOVANJSKA GRADNJA na površinah, ki so nepozidane
Površine namenjene stanovanjski gradnji v centru Šempetra in Na hribu niso pozidane. Spodbuditi je
potrebno stanovanjsko gradnjo s sprejemljivimi komunalnimi prispevki in z infrastrukturnim
urejanjem območij. Tudi z organiziranjem zadružništva.
Odgovor: Nemogoče je zagotoviti stanovanjsko gradnjo na območju veljavnega OPPN Na hribu s
sprejemljivim komunalnim prispevkom. Planirana in potrebna infrastruktura za gradnjo na pobočjih
in na zemljiščih, katerih stabilnost je geološko vprašljiva, bi bila namreč zelo draga. Potrebno bo
razmišljati o ukinitvi tega OPPN-ja.
28. PREDLOG: Nova Kulturna dvorana z Mestno galerijo v Šempetru
Šempeter že od obstoja občine nima primerne Kulturne dvorane. Obnova in nadgradnja obstoječe
bivše kinodvorane v sodobni večnamenski kulturni center s pripadajočo Mestno galerijo, bo odprl
vrata za različne kulturne dogodke.
Odgovor: Z ugotovitvijo se strinjamo. Na postavki 041888 Prenova in adaptacija kinodvorane
Šempeter je za leto 2021 načrtovanih 300.000,00 EUR za leto 2022 pa 1.450.000,00 EUR.
Ocenjujemo, da bi v letu 2021 pridobili potrebno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje.
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29. PREDLOG: Na pokopališču v Šempetru in Vrtojbi je treba TAKOJ zgraditi novi in večji mrliški
vežici
Prostorsko neprimerni mrliški vežici na šempetrskem in vrtojbenskem pokopališču povzročata nemalo
težav svojcem ob že tako težkih trenutkih kot je slovo od pokojnika. Ker sta premajhni, so obiskovalci
izpostavljeni vsem vremenskim razmeram (vročina, dež ipd.). Izgradnja novih mrliških vežic, ki bosta
nudili sodoben prostor za slovo, morata imeti tudi primerno velik nadstrešek, ki bo nudil zavetje in
senco tudi večji skupini ljudi.
Odgovor: Glede novega poslovilnega objekta v Vrtojbi bi bilo potrebno najprej najti ustrezen prostor.
Glede novega poslovilnega objekta v Šempetru pa čakamo še izid razlastitvenega postopka. Za odkup
ali plačilo odškodnine za nepremičnino predvidevamo 75.000,00 EUR na postavki 0416163 Nakup
stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru za leto 2021.
30. PREDLOG: Krožni promet namesto semaforjev odpravlja zastoje
Semaforizirano križišče v Šempetru ne odgovarja več potrebam po hitrejši pretočnosti vozil; enak
problem velja za križišče na vrtojbenski obvoznici (Lesnina). Zato je nujna ureditev teh krožišč.
Odgovor: Strinjamo se z ugotovitvijo. Promet urejamo skladno s finančnimi zmožnostmi in
trajnostno.
31. PREDLOG: Protihrupna ograja v Vrtojbi/Šempetru
Hitra cesta je vsakodnevno bolj obremenjena s tovornimi vozili, ki povzročajo prekomeren hrup, ki je
moteč za stanovalce na obeh straneh ceste tako za prebivalce Vrtojbe (Pod Lazami, Laze), kot tudi
Šempetra (Vrtojbenska cesta in Cesta Goriške fronte). Izgradnja protihrupne ograje je zato nujno
potrebna, pri čemer si bom za to maksimalno prizadeval tudi v okviru strategije razvoja prometa v
občini Šempeter-Vrtojba.
Odgovor: Gradnjo protihrupnih ograj na hitri cesti je glede na potrebe in Operativni program varstva
pred hrupom dolžan izvajati DARS. Občina si prizadeva, da bi se odseki pri nas uvrstili višje na
prioritetni lestvici.
32. PREDLOG: Protipoplavna zaščita za območje naselja Čuklje in Obmejne ulice
Poplavna ogroženost naselja Čuklje in območja Obmejne ulice bo čedalje bolj pereča zaradi podnebnih
sprememb – pričakovati je pogostejše in izdatnejše padavine. Takoj je potrebno urediti učinkovito in
ljudem prijazno protipoplavno zaščito v okviru regijskih načrtov.
Odgovor: Strinjamo se z ugotovitvijo. Za leti 2021 in 2022 načrtujemo naslednjo fazo protipoplavnih
ukrepov 041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipoplavnih ukrepov) v
višini 400.000,00 EUR in 150.000,00 EUR.
33. PREDLOG: Pešpoti in kolesarske steze v Vrtojbi
Številni občani opozarjajo na pomanjkanje pešpoti in kolesarskih stez v Vrtojbi. Rešitev je izgradnja
pešpoti in kolesarske steze v strugi potoka Vrtojbica, in sicer po celotni dolžini do Šempetra, s
hortikulturno ureditvijo (počivališče, klopce).
Odgovor: Ideja je lepa, a žal neizvedljiva. Glejte odgovora pri točki 22.
34. PREDLOG: Selitev Asfaltne baze izven občine Šempeter-Vrtojbe
Asfaltna baza v Vrtojbi ima škodljiv vpliv na okolje in ne sodi v območje stanovanjskih hiš. Urediti je
potrebno premestitev asfaltne baze na primernejšo lokacijo izven občine Šempeter-Vrtojba.
Odgovor: S predlogom se seveda strinjamo. Iz proračuna bomo financirali meritve, ki so že naročene,
in bodo morebiti dokazale kršenje okoljevarstvenih predpisov lastnika asfaltne baze.
35. PREDLOG: Oživitev poslovnih con v Vrtojbi
Poslovne cone v Vrtojbi: Brežina, MMP Vrtojba so nepozidane, neizkoriščene že več let. Spodbuditi
je potrebno gradnjo s primernim komunalnim prispevkom, z odpravljanjem administrativnih ovir in z
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infrastrukturnim opremljanjem območja. Območje bivšega MMP Vrtojba ima velik potencial za
vzpostavitev Logističnega centra v povezavi s severno-jadranskimi lukami, za kar se tudi sicer že nekaj
let aktivno zavzemam v okviru konzorcija GoLoG (Goriška Logistika).
Odgovor: Poslovna cona ob hitri cesti v Vrtojbi se počasi že polni. V zadnjem času se pojavlja več
interesa za nakup zemljišč. Komunalni prispevek je primeren. Z zadnjo spremembo OPPN in
programa opremljanja smo ga znižali skoraj za polovico. Glede prostora za razvoj logistike so mnenja
deljena, kje je najbolj primerno okolje. V poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi je na voljo še relativno
malo zemljišč, ki bi bila naprodaj. Večina tistih, ki so naprodaj je v lasti občine. Sicer pa je za razvoj
logistike zelo primerna cona Brežina, kjer je na voljo cca 100.000 m2 stavbnih zemljišč in praktično
vsa potrebna infrastruktura.
36. PREDLOG: USTAVITI PROPADANJE Socialnega centra Vrtojba, ki traja že 10 let
Že zgrajeni Socialni center Vrtojba sramotno propada, kljub temu da je primeren za dejavnost, za
katero je bil zgrajen (lekarna, zdravstvene storitve, ambulanta, domska dejavnost, pomoč na domu,
skupnostne oblike in varovana stanovanja). Vsi se zavedamo, da resen problem predstavlja dejstvo,
da se populacija stara in kapacitet na širšem območju Goriške ni dovolj. Ker je problem zelo resen na
nivoju občine-regije-države, je ukrepanje NUJNO. Potrebna je oživitev delovanja z odkupom in
pridobitve koncesije za delovanje. Tukaj ni popuščanja! Osnovna dejavnost se mora izvajati pod
okriljem javnega zavoda!
Odgovor: Občina ne razpolaga z zadostnimi sredstvi, da bi objekte SCV kupila. Občina nima
zakonske možnosti, da bi se prijavila na koncesijo za izvajanje javne službe oskrbe starejših. Dejavnost
izvajanja po koncesiji ali v okviru javnega zavoda se izključujeta. Trenutno se zadeve odvijajo v smer
rešitve, kar ocenjujemo kot pozitivno.
37. PREDLOG: Asfaltiranje makadamskih poti
Ne želimo si več vožnje po neurejenih makadamskih poteh, ki so žal kljub uradni kategorizaciji, še
vedno sramotno neurejene in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu. Potrebna je asfaltacija
kategoriziranih makadamskih poti in cest z javno razsvetljavo - za varnost ljudi (predvsem tam, kjer
je večja frekvenca sprehajalcev in kolesarjev). Konkretni predlogi so bili že večkrat poslani na občino,
pa se žal ignorirajo.
Odgovor: Občina nikoli ni ignorirala nobenega predloga s podobno vsebino. Nasprotno, vedno je
nanje odgovarjala, da so predlogi seveda do določene mere smiselni, da pa je potrebno počakati, da
pridejo na vrsto, kot vse druge zadeve. Za namen ureditve nekaterih poti je občina že pridobila ustrezno
projektno dokumentacijo in pridobila potrebna zemljišča. Tako načrtujemo v letih 2021 in 2022 za
urejanje Opekarniške ulice sredstva na postavki 041367 Ureditev opekarniške ulice v višini
220.000,00 EUR in 250.000,00 EUR.
38. PREDLOG: Vrtojbensko-biljenski griči predstavljajo velik potencial za razvoj turizma
Kljub pobudam aktualna oblast ni hotela sprejeti Strategije razvoja turizma na tem območju. Rešitev
je v ureditvi Vrtojbensko-biljenskih gričev v smislu primerne turistične ponudbe. V mislih imam jasno
zahtevo po skrbno urejanih vinogradih in obstoječo občinsko hišo z vinsko kulinaričnim objektom za
potrebe promocije celotne Vipavske doline kot turistične destinacije. Sprejeti je potrebno tudi
strategijo razvoja turizma in nuditi pokroviteljstvo društvom, ki na tem območju že gojijo športni
turizem z organizacijo odmevnih mednarodnih dogodkov. Evidentni so npr. tudi neizkoriščeni
potenciali najmanjšega muzeja v Evropi (zanj skorajda ne ve nihče). Sprejem Strategije razvoja
turizma smo večkrat predlagali preko svetnika Liste Priložnost za Prihodnost, vendar žal pobuda ni
bila sprejeta s strani aktualne občinske oblasti.
Odgovor: V letu 2020 je občina naročila izdelavo strategijo razvoja, ki bo zajemala tudi razvoj
turizma. V kratkem jo bomo predstavili občinskemu svetu.
39. PREDLOG: Občina Šempeter-Vrtojba mora biti aktivno vključena v regijske in čezmejne aktivnosti
Ni prav, da Občina Šempeter-Vrtojba ni aktivno vključena v projekt kandidature za Evropsko
prestolnico kulture 2025. Vključeni sta le Nova Gorica in Gorica; logično pa je, da bi se morala v te
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aktivnosti vključiti tudi naša občina. Občina Šempeter-Vrtojba se ni vključila v Turistično zvezo
Vipavska dolina, kar bi bilo koristno za hitrejši razvoj in promocijo turistične destinacije Vipavska
dolina. Naša občina je njena vstopna točka iz smeri zahodne Evrope.
Odgovor: Občina je vključena in aktivno vključena v vse regijske in čezmejne aktivnosti, ki jih
navajate in tudi še v marsikatero drugo. Vaše informacije oz. domneve o ne vključenosti so napačne.
40. PREDLOG: Šempeter nujno potrebuje, da bi vse hiše dobile dostop do hitrega interneta. Občina je
pred leti podelila T2 koncesijo, da je prekopal celotni Šempeter za privatno omrežje T2. To je
nesprejemljivo, saj T2 pogojuje uporabo omrežja izključno za svoje storitve in ne za druge kot recimo
Telekoma in drugih ponudnikov internetnih storitev. Danes je očitno kako bi prav vsi prebivalci občine
potrebovali svoboden dostop do interneta. Občina Komen je pred leti z EU sredstvi zgradila hitro
Internet omrežje za vse hiše v občini.
Odgovor: Tako v Šempetru kot v Vrtojbi se je praktično povsod možno priključiti na optično omrežje
ponudnika T-2. Možno se je tudi priključiti na kabelsko omrežje ponudnika KaTV, ki ponekod
omogoča priključitev tudi preko optičnega omrežja. Na nekaterih lokacijah se je v občini možno
priključiti tudi na optično omrežje ponudnika Telekom Slovenije, praktično povsod pa se je mogoče
na Telekomovo omrežje možno priključiti preko bakrenih vodnikov. Na vseh teh omrežjih je možen
tudi dostop do interneta, sicer z različnimi hitrostmi, zaradi tehničnih omejitev posameznih tipov
omrežij. Res je da ponudniki storitev na svojem omrežju niso dolžni dopuščati ponujanja storitev
drugim operaterjem oz. ponudnikom storitev, razen Telekoma Slovenije, ki to mora omogočiti vsem
ostalim ponudnikom po odločbi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve zaradi prevladujočega
tržnega deleža. Nobena občina v Sloveniji ne gradi optičnega omrežja z lastnimi sredstvi, ker bi bilo
to preprosto predrago. Imajo pa občine možnost kandidirati na projektih, ki se financirajo z velikimi
sredstvi EU. Pri nas je trenutno znan RUNE v katerega je vključeno veliko občin. Vendar pa je dostop
teh sredstev tudi omejen. V naši občini na sredstva RUNE sploh ne bi mogli kandidirati zaradi dejstva,
da je v Šempetru pri Gorici prevelika gostota prebivalstva, kar že po predpisu implicira komercialni
interes ponudnikov, v Vrtojbi pa je ta komercialni interes izrazila družba T-2 (Gratel). Tako se s
projekta RUNE financira gradnja optičnih omrežij v pretežno ruralnih občinah.
41. PREDLOG: Nujno je odpraviti semaforizirano križišče v Šempetru. Krožišče pri bolnišnici ni ozko
grlo, četudi je zelo majhno. Torej ne bi bilo ozko grlo niti manjše krožišče kjer je sedaj semafor.
Odgovor: Predlog je sicer zanimiv in všečen, ni pa tako preprost za izvedbo. Ocena, da bi krožno
križišča ne predstavljalo ozkega grla, je vendarle nekoliko na hitro postavljena. Občina je že naročala
idejne rešitve, vendar smo vedno naleteli na previdnost prometnih strokovnjakov, ki promet tudi
simulirajo, pri preoblikovanju semaforiziranega križišča v krožišče. Vseeno imamo namen naročiti
novo simulacijo takoj po izvedbi krožišča pri Hoferju in krožič v Bazari. Radi bi namreč preusmerili
promet iz Žnidarčičeve ulice proti Novi Gorici na državno cesto proti krožiščem v Bazari in naprej po
šempetrski obvoznici v Novo Gorico. Upamo, da bodo nekoliko spremenjeni prometni tokovi vendarle
omogočili realizacijo krožišča, ki bo pretočno. Zaradi normalizacije prometa, moramo počakati, da se
epidemija covida 19 neha.
42. PREDLOG: Od trga Ivana Roba proti šoli je veliko zoženje pešpoti pri Bosch servisu (Servis Vitez,
oz. nasproti bivše gostilne Zlata kapljica) na vsega 1 m, medtem ko je pločnik širok 5 m in v občinski
lasti (javno dobro), a se uporablja za parkiranje avtomobilov in to brez označb parkirnih
mest. Nesprejemljivo je, da občina ogroža življenja šolarjev in drugih pešcev zato, da zagotavljajo
nekaj parkirnih mest in to brez označb za parkirna mesta, ker je parkiranje z vzvratno vožnjo na
cestišče nesprejemljivo nevarno za pešce. Prilagam sliko. Na mojo intervencijo je župan odredil samo
1 m širok pas za pešce, ki je bil pred nekaj meseci narisan. In tako vozila zopet parkirajo na tem mestu.
Odgovor: Urejenost prometa na tem mestu gotovo ni idealna. Je pa pločnik zelo zožen tudi ob hiši
malo naprej proti Trgu Ivana Roba. Ocenjujemo, da je rešitev za enkrat ustrezna. Ob napačnem
parkiranju (na površini za pešce) pa morajo ukrepati redarji. Za vsako napačno ravnanje voznikov in
peščev pač ne more biti odgovorna občina, v resnici je potrebno v danem primeru presojati interes po
parkiriščih v središču Šempetra in resnično kvalitetnih površinah namenjenih pešcem in kolesarjem.
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V urbanem okolju je to velikokrat težko idealno rešiti.
Pripombe na predlog proračuna Občine Šempeter – Vrtojba – Ines Srebrnič
43. PREDLOG: Predlaga se ureditev občinske parcele 2995 k.o. Vrtojba.
Odgovor: Občina je vsekakor to parcelo pripravljena v kratkem urediti, za kar je tudi dovolj
predvidenih sredstev v predlogu proračuna za leto 2021 na postavki 041317 Investicijsko vzdrževanje
občinskih cest, javnih poti ter trgov.
Glede na to, da se postavlja vprašanje, ali imajo vsi bližnji stanovalci, tako etažni lastniki na naslovu
Ulica 9. septembra 138, Vrtojba, kot tudi ostali, urejene vse svoje priključke na javno infrastrukturo to
je kanalizacijo in vodovod, da urejene poti ne bi ponovno prekopavali, bomo z njimi najprej opravili
sestanek in se uskladili glede obsega del in načina ureditve.
V Vrtojbi pa tudi v Šempetru se redno izvajajo ureditve neustrezne kanalizacijske in vodovodne
infrastrukture. Navadno uredimo tudi cesto na občinskih zemljiščih in potrebno javno razsvetljavo,
lastniki ostale infrastrukture (elektrovodi, telekomunikacijski vodi) pa urejajo svojo infrastrukturo.
Zasebne poti, priključke in dvorišča urejajo lastniki sami. Dela se izvajajo po planu in skladno z
razpoložljivimi sredstvi. Tudi za naslednje leto je predvidenih kar precej večjih del na različnih ulicah
v Vrtojbi in Šempetru. Med drugim bo v naslednjih letih potrebno urediti tudi kanalizacijo v Bazari,
kjer je še ni in sanirati neustrezno zgrajeno kanalizacijo na Lazah v Vrtojbi, za kar bodo potrebna
znatna sredstva.
V nobene primeru občina nikogar ne "namerno izpusti" pač pa se trudimo zagotavljati javno
infrastrukturo za vse enako, pač glede na nujnost, izvedljivost in seveda razpoložljiva sredstva.
Ker v konkretnem primeru predvidoma ne gre za znatna sredstva, bomo dela lahko izvedli v letu 2021.
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I.

UVOD

Sestavni deli proračuna so:
• Splošni del
• Posebni del
• Načrt razvojnih programov
I. Splošni del proračuna
vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in
nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn
javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke,
tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.
Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja
odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb
oziroma kapitalskih vlog občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne
institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali
pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh
sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja
prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih
sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih
institucijah.
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance
prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na
najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih
papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih
kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot
saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.
II. Posebni del proračuna
pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih
uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke
delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih.
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del
podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja
posamezni neposredni uporabnik.
Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta ali del
aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za
določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo
določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije
proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:
- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
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- funkcionalni (COFOG).
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva.
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po
institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna, to so
neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, uprava, skupna občinska
uprava in režijski obrat).
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na
vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo
javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in
posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za
občine še podprogrami.
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po
posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je
skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.
Priprava proračuna za leto 2021 temelji na Zakonu o javnih financah. Pri sestavi proračuna se
upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.
III. Načrt razvojnih programov
sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo
dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.
OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2020
Ocenjujemo prenos sredstev iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba iz leta 2020 v višini 765.000,00
EUR.
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II. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-231.455 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

1 1 .1 6 1 .7 9 4 €

Obrazložitev konta
Odhodki Občine Šempeter Vrtojba bi po predlogu proračuna 2021 znašali 11.161.793,52 €. Sestavljeni so iz tekočih
odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih transferov. Predviden obseg posamezne vrste
odhodkov glede na obseg vseh odhodkov skupaj v proračunu 2021 znašajo:
proračun 2021

Odhodki

razmerje posameznih odhodkov proračuna 2021 glede
na vse odhodke v proračunu 2021 skupaj v %

Tekoči odhodki

3.328.819,75

29,82%

Tekoči transferi

2.598.660,33

23,28%

Investicijski odhodki

5.132.993,44

45,99%

Investicijski transferi

101.320,00

0,91%

100,00%

11.161.793,52

Skupaj

Investicijski transferi
0,91%
Tekoči odhodki
30%

Investicijski odhodki
46%

PRORAČUN 2021: STRUKTURA ODHODKOV

Tekoči transferi
24%

40 TEKOČI ODHODKI

3.328.820 €

TEKOČI ODHODKI
Plačila domačih
obresti
0,33%

Izdatki za blago in
storitve
67%

Rezerve
0,6%
Plače in drugi izdatki
zaposlenim
28%
Prispevki
delodajalcev za soc.
varnost
4%

15

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

920.976 €

Obrazložitev konta
Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov županu,
zaposlenim v občinski upravi, režijskem obratu in zaposlenim v medobčinski upravi. V ocenjeni znesek so vključena
trenutno znana izhodišča.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

145.322 €

Obrazložitev konta
Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih
stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene zaposlene osebe.
Vrednost predvidena v proračunu je ocenjena glede na predvideno število zaposlenih.

402 Izdatki za blago in storitve

2.231.521 €

Obrazložitev konta
Izdatki so namenjeni delovanju vseh organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska uprava,
občinski svet, nadzorni odbor, režijski obrat in skupna medobčinska uprava. Načrtovani znesek sestavljajo vsi odhodki
za blago in storitve, ki so načrtovani po posameznih proračunskih postavkah v okviru posebnega dela proračuna in
zajemajo stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije,
prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine
ter druge operativne odhodke.
Med druge operativne odhodke so všteta plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za
sejnine udeležencem odborov, plačila za delo preko študentskega servisa, stroški plačilnega prometa, članarine ter
sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev.
Skupna vrednost predvidenih izdatkov za blago in storitve je seštevek ocen porabe na posameznih postavkah v
posebnem delu proračuna.

403 Plačila domačih obresti

11.000 €

Obrazložitev konta
Sredstva so namenjena servisiranju javnega dolga in sicer odplačevanju obresti za že najete dolgoročne kredite.

409 Rezerve

20.000 €

Obrazložitev konta
Podskupina kontov rezerve vključuje planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, v skladu s 49. členom ZJF
in se uporablja za financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso
bila predvidena v zadostnem obsegu.
Sredstva rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in so oblikovana v višini
20.000 EUR.
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41 TEKOČI TRANSFERI

2.598.660 €

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
4%

Drugi tekoči domači
transferi
73%

Transferi
posameznikom in
gospodinjstvom
13%
Transferi nepridob.
Organizacijam in
ustanovam
10%

410 Subvencije

104.244 €

Obrazložitev konta
Podskupina kontov vključuje subvencije, ki predstavljajo nepovratna sredstva in se dodeljujejo privatnim podjetjem
in zasebnikom, kot podporo podjetniškemu sektorju za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva in pospeševanje
kmetijstva. Sredstva so razdeljena na podlagi razpisov. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov,
ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

340.500 €

Obrazložitev konta
Transferni odhodki so namenjeni za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k družinskim
prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem spadajo denarna pomoč
ob rojstvu otroka, štipendiranje, regresiranje prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje oskrbe v domovih,
subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev, izplačila družinskemu
pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.
Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna
na posameznih proračunskih postavkah.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

266.517 €

Obrazložitev konta
Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja
storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo praviloma
preko javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako določeno s posebnim zakonom. Delujejo na
področju kulture, športa, izobraževanja, mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in podobno.
Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna
na posameznih proračunskih postavkah.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.887.399 €

Obrazložitev konta
V to podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega zavarovanja
osebam brez prejemkov, tekoči transferi v javne zavode in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki.
Pretežni del le-teh predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov
zaposlenim ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti,
izobraževanja in požarne varnosti. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v
okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb pa so plačila javnim podjetjem, ki opravljajo obvezne občinske
gospodarske službe (sredstva v višini 170.000 EUR so namenjena za plačilo subvencije podjetju Nomago d.o.o. ki na
podlagi pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz).
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.132.993 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.132.993 €

Obrazložitev konta
Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup prevoznih sredstev, nakup zemljišč ter izdelavo projektne
dokumentacije, opravljanje nadzora in investicijskega inženiringa za točno določene investicije. Investicijski odhodki
predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na področju cestnega
prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje objektov (poslovnih, športnih,
objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), nakup strojne in programske opreme. Skupna višina
investicijskih odhodkov je seštevek tovrstnih odhodkov investicij navedenih v posebnem delu proračuna.
Nakup zemljišč in
naravnih bogastev
9,37%

Nakup nematerialnega
premoženja
0,02%

Študije o
izvedljivosti
projektov,..
0,49%

Nakup zgradb in
prostorov
4,42%

Nakup prevoznih sredstev
1,84%
Nakup opreme
4,42%

Investicijsko vzdrževanje
in obnove
19,48%

Nakup drugih osnovnih
sredstev
1,10%

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Novogradnje,
rekonstrukcije, adaptacije
59,87%

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

101.320 €

26.520 €

Obrazložitev konta
Vključujejo investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter privatnim podjetjem. Namenjena so
spodbudam za razvoj podjetništva ter za program požarnega sklada. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh
tovrstnih odhodkov, ki so načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

74.800 €

Obrazložitev konta
Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih
dejavnosti in šolstva, v primerih ko le-ti sami izvajajo investicijska vlaganja. Namenjena so plačilu investicijskih
odhodkov, za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, nabavo
nove opreme in drugih osnovnih sredstev. Planirani znesek predstavlja seštevek vseh tovrstnih odhodkov, ki so
načrtovani v okviru posebnega dela proračuna na posameznih proračunskih postavkah.
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

1 0 .9 3 0 .3 3 9 €

Obrazložitev konta
Prihodki Občine Šempeter Vrtojba bi po predlogu proračuna 2021 znašali 10.930.338,59 €. Sestavljeni so iz davčnih
prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov. Predviden obseg posamezne vrste
prihodkov glede na obseg vseh prihodkov skupaj v proračunu 2021 je:
Prihodki

razmerje posameznih prihodkov proračuna 2021
glede na vse prihodke v proračunu 2021 skupaj v %

proračun 2021

Davčni prihodki

4.728.717,44

43,26%

Nedavčni prihodki

4.578.828,45

41,89%

Kapitalski prihodki

604.500,00

5,53%

Transferni prihodki

1.018.292,70

9,32%

Skupaj

10.930.338,59

100,00%

Kapitalski prihodki
6%

Transferni prihodki
9%
Davčni prihodki
43%

Nedavčni prihodki
42%
PRORAČUN 2021: STRUKTURA PRIHODKOV

70 DAVČNI PRIHODKI

4.728.717 €

Domači davki na
blago in storitve
1%
Davki na premoženje
23%

DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in
dobiček
76%
3.581.591 €

Obrazložitev konta
Dohodnina je edini davek, znotraj omenjene podskupine kontov, ki pripada občini, kot to določa 6. člen Zakona o
financiranju občin, ki tudi natančno določa način in postopek izračuna. Za določitev višine prihodka občine iz naslova
dohodnine je potrebno najprej ugotoviti naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov in se upoštevajo pri
ugotavljanju primerne porabe občine. Nadalje se določi znesek povprečnine, to je na prebivalca v državi ugotovljen
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine, kar določi državni zbor z zakonom, ki
ureja izvrševanje državnega proračuna. Na podlagi povprečnine izračuna ministrstvo, pristojno za finance, primerno
porabo občine in obseg sredstev, ki je potreben za financiranje primerne porabe posamezne občine za določeno
proračunsko leto. Le-ta je osnova za določitev višine prihodka iz naslova dohodnine, s katero mora ministrstvo
pristojno za finance seznaniti občine. V letu 2021 v skupnem predstavljajo tovrstni prihodki 32,75% vseh planiranih
proračunskih prihodkov. Za leto 2021 je prihodek iz naslova dohodnine, na podlagi izračunov predviden v višini
3.581.591,00 EUR.
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703 Davki na premoženje

1.079.826 €

Obrazložitev konta
Davki na premoženje so planirani v višini 1.079.826,44 EUR.
V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oziroma
prometa s prej omenjenim premoženjem. V skupnem predstavljajo tovrstni prihodki 9,87% vseh planiranih
proračunskih prihodkov.
V skupini davkov na nepremičnine predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina
tovrstnih prihodkov je v proračunu ocenjena glede na razpoložljive podatke o odmeri nadomestila v letu 2019 ter
ocene, koliko je bilo v preteklih letih dejansko prejetih plačil na osnovi odločb. Znesek nadomestila NUSZ za pravne
osebe je planiran v višini 634.561,86 EUR, za fizične osebe pa 267.254,58 EUR.
Druga vrsta v skupini davkov na premoženje so davki na premičnine, ki po vsebini predstavlja davek na vodna plovila.
Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na vodna plovila. Ocenjena vrednost v proračunu je načrtovana glede na
višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.
Naslednji prihodek skupine predstavlja davek na dediščine in darila, ki ga fizične osebe plačujejo takrat, ko od pravne
ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja
dohodnino. Predmet obdavčitve je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo
ali dediščino in se ravno tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Kot premoženje se štejejo
nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in druge stvarne pravice. Področje ureja
Zakon o davku na dediščine in darila. Vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov v
preteklih letih.
Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi nepremičnine
in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na
nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos
lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Vrednost v proračunu je
načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.

704 Domači davki na blago in storitve

67.300 €

Obrazložitev konta
Domači davki na blago in storitve predstavljajo manj kot 0,62% vseh proračunskih prihodkov.
Prvi je davek na posebne storitve oziroma davek na dobitke od iger na srečo, ki se plačuje od vsakega dobitka,
pridobljenega pri klasičnih igrah na srečo in sicer v višini 15% od davčne osnove, ki je enaka vrednosti pridobljenega
dobitka. Zavezanec za plačilo davka je dobitnik, plačnik pa prireditelj igre na srečo. Davek je prihodek občine, v kateri
ima davčni zavezanec stalno oz. začasno prebivališče. Področje ureja Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah
na srečo. Ocenjena vrednost v proračunu je načrtovana glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.
Naslednja vrsta domačih davkov so drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki zajemajo več virov: okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja glavni vir v podskupini, obračunava pa se na
podlagi seštevka enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode. Dajatev se obračuna v določenem znesku
na enoto obremenitve, znesek okoljske dajatve na enoto pa določi vlada s sklepom. Zavezanec za plačilo okoljske
dajatve je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti oz. kot uporabnik določenega objekta povzroča
onesnaževanje okolja z industrijsko oz. komunalno odpadno vodo. Prejemnik okoljske dajatve je občina, kjer pri
zavezancu nastaja oz. se odvaja odpadna voda. Načrtovani znesek v višini 40.000 EUR je ocenjen na podlagi podatkov
iz preteklega leta.
Turistično takso na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o turistični taksi zaračunavajo pravne in
fizične osebe gostom, za nudene storitev prenočevanja in predstavlja prihodek občinskega proračuna. Višina
načrtovanih sredstev je načrtovana v višini 15.000 EUR.
Prihodek od občinskih taks, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe ureja Odlok o občinskih taksah in se zaračunava
za oglaševanje na javnih mestih. Omenjeni prihodek je ob upoštevanju prejetih tovrstnih prihodkov v preteklih letih
ocenjeno načrtovan v višini 5.800 EUR.
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih, zavezanci zanjo pa so lastniki
gozdov. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest se nato del zbranih sredstev razdeli med občine,
ki v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Prihodek je
planiran glede na realizacijo v preteklih letih in sicer 1.500 EUR.
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71 NEDAVČNI PRIHODKI

Prihodki od prodaje
blaga in storitev
21%
Globe in druge
denarne kazni
0,5%

4.578.828 €

NEDAVČNI PRIHODKI

Drugi nedavčni
prihodki
18%

Takse in pristojbine
0,07%

Udeležba na dobičku
in dohodki od
premoženja
60%

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.764.728 €

Obrazložitev konta
Prihodki podskupine predstavljajo 35,28% vseh proračunskih prihodkov.
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so predvideni so v višini 32.000 EUR. Vrednost v proračunu je ocenjena
glede na višino tovrstnih prihodkov iz preteklih let.
Prihodki od obresti so izkustveno ocenjeni v višini 6.200 EUR in sicer iz naslova obresti od sredstev na vpogled in
obresti od vezanih depozitov ter zamudnih obresti.
Prihodke od premoženja se načrtuje v višini 2.726.528,45 EUR. Pričakuje se prihodke od najemnin za poslovne
prostore v višini 80.000 EUR, prihodki od najemnin za stanovanja v višini 50.000 EUR. Višina prihodkov od najemnin
za infrastrukturo, dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb se načrtuje v višini 1.751.978,45 EUR, prihodki
od drugih najemnin se načrtuje v višini 239.000 EUR (od zemljišč, parkirnina, fotovoltaika,..). Prihodki od podeljenih
koncesij predstavljajo drugi najpomembnejši vir iz naslova prihodkov od premoženja, predstavlja pa prihodek iz
naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, in sicer je ta prihodek po izkustveni oceni predviden v višini
600.000 EUR.
Ostali prihodki od premoženja so ocenjeni v višini 5.000 EUR (stroški izvršb,...).

711 Takse in pristojbine

3.000 €

Obrazložitev konta
Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi
Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega
zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se
opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse, ki sicer predstavljajo zelo majhen delež v
strukturi proračunskih prihodkov, so na podlagi izkušenj preteklih let za leto 2021 planirane v višini 3.000 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

22.700 €

Obrazložitev konta
V podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe,
skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Prihodki v višini 22.700 EUR
so bili ocenjeni na osnovi upoštevanja realizacije v preteklih letih.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

963.300 €

Obrazložitev konta
Predviden prihodek podskupine je planiran v višini 963.300 EUR in predstavlja prihodke od prodaje blaga in storitev
v višini 963.000 EUR ter druge prihodke od prodaje v višini 300 EUR.
Prihodki od prodaje blaga in storitev so naslednji v EUR:
Prihodki od prodaje blaga in storitev – prodaja proizvedene električne energije iz MFE
Prihodki od prodaje blaga in storitev – GJS upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč

35.000,00
220.000,00
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Prihodki od prodaje blaga in storitev – GJS upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje
Prihodki od prodaje blaga in storitev – GJS ravnanje z odpadki
Prihodki od prodaje blaga in storitev – storitve ob oddaji prostorov občine v občasno uporabo
(čiščenje, dežuranje)
Prihodki od prodaje blaga in storitev - storitve parkiranja avtodomi
Prihodki od oglaševanja v občinskem biltenu

714 Drugi nedavčni prihodki

4.000,00
700.000,00
2.500,00
1.500,00
300,00
825.100 €

Obrazložitev konta
Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 7,54% vseh predvidenih prihodkov.
Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka. V proračunu je ocenjen na 800.000 EUR. Višina
načrtovanega zneska je izkustveno ocenjena glede na predvidene novogradnje zasebnih graditeljev. Zakon o
prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za namen gradnje
komunalne opreme.
Med drugimi nedavčnimi prihodki so planirani tudi prihodki v višini 20.000 EUR in sicer to predstavlja ocenjene
prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj.
Preostali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče razporediti
v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin in jih za potrebe proračunskega načrtovanja izkustveno ocenjujemo v višini
5.100 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

604.500 €
2.500 €

Obrazložitev konta
Načrtovani prihodek vključuje prodajo opreme in drugih osnovnih sredstev.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

602.000 €

Obrazložitev konta
Načrtovani prihodek vključuje prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč opredeljenih v Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Šempeter Vrtojba. Višina prihodkov je ocenjena na podlagi informativnih vrednosti posameznih
zemljišč. Sama realizacija prodaj pa se bo izvedla na podlagi dejanskih cenitev posameznih zemljišč.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.018.293 €
801.513 €

Obrazložitev konta
Predstavljajo oceno prejetih sredstev iz državnega in občinskih proračunov, ki temelji na upoštevanju prihodkov,
prejetih v preteklih letih ter skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za pokrivanje
upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodek proračuna.
Predvideni so naslednji prihodki v EUR:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 23.čl ZFO
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot (9. sept., Na hribu)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot med Vrt.cesto in obvoznico
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - Kinodvorana Šempeter
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za POŽARNO TAKSO
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za SOU
Prejeta sredstva iz drž. proračuna za tekočo rabo - vzdrževanje gozdnih cest

50.711,00
122.958,37
143.678,06
255.000,00
10.000,00
27.000,00
500,00
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna -NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH
GOZDOV
Prejeta sredstva za izvrševanje del v splošno korist
Prejeta sredstva iz drž. pror. za sofinanciranje javnih del
Prejeta sredstva iz drž. proračuna subvencije stanarin
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

200,00
2.550,00
4.000,00
3.000,00
181.915,81

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
216.779 €
Obrazložitev konta
Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter sredstva za izvajanje centraliziranih in
drugih programov EU. Sredstva so načrtovana skladno z znanimi podatki po posameznih projektih in se namenjajo za
pokrivanje upravičenih stroškov, ki se na odhodkovni strani izkazujejo kot tekoči ali investicijski odhodek proračuna.
Predvideni so naslednji prihodki v EUR:
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LAS
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - ZALEDNE VODE
ČUKLJE
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - EZTS - SALUTE
ZDRAVJE

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

4.592,00
195.624,99
16.562,47

-24.839 €
2 4 .8 3 9 €

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.839 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

24.839 €

Obrazložitev konta
V proračunu 2021 predvidevamo povečanje kapitalskih deležev po Pogodbi o vplačilu deležev za povečanje
namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške v višini 24.839 EUR v skladu z njihovim
finančnim načrtom.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

-396.952 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

4 4 7 .6 6 2 €

50 ZADOLŽEVANJE

25.355 €

500 Domače zadolževanje

25.355 €

Obrazložitev konta
Na kontu domačega zadolževanja je predviden znesek 25.355,00 EUR kot najeti krediti pri državnem proračunu
(Občine bodo v skladu z 21. členom ZFO-1 prejela sredstva v obliki nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in
pa tudi v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanja občin v proračunu države).

55 ODPLAČILA DOLGA

422.307 €

550 Odplačila domačega dolga

422.307 €

Obrazložitev konta
Predvidena je obveznost za odplačevanje že najetih dolgoročnih kreditov skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.

vrsta kredita
SANPAOLO BANK
MGRT - štartna rampa 2016
MGRT - Feiglova 2017
MGRT - krajevna knjižnica 2018
MGRT - parkirišče nasproti
zelenega vrta v Vrtojbi 2019
MGRT - krožišče pri Hoferju - se
bo najel leta 2020
Unicredi Banka Slovenije
skupaj letne glavnice vseh
kreditov

začetek
odplačila
29.09.2017
15.03.2018
15.03.2019
15.03.2020

konec
odplačila
28.02.2023
15.09.2026
15.09.2027
15.09.2028

višina
glavnice/mesec
20.091,06 €
1.603,83 €
1.669,50 €
2.020,45 €

letno odplačilo
glavnice leto 2021
241.092,72 €
3.207,66 €
3.339,00 €
4.040,90 €

15.03.2021

15.09.2029

1.979,49 €

3.958,98 €

15.03.2022
30.06.2020

15.09.2030
29.05.2026

1.498,94 €
13.889,00 €

0,00 €
166.668,00 €
422.307,26 €
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III. POSEBNI DEL
A. BILANCA ODHODKOV
01 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

119.400 €
1 1 9 .4 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje vključuje dejavnost občinskega sveta, financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu ter
delovanje dveh krajevnih odborov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine ŠempeterVrtojba.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine. Vsebina in obseg porabe proračunskih
sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

0101 Politični sistem

119.400 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, političnih
strank ter dveh krajevnih odborov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni
predpisi in sicer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Šempeter-Vrtojba, Poslovnik
Občine Šempeter-Vrtojba in druga področna zakonodaja ter naloge.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je omogočiti občinskim funkcionarjem ter krajevnim odborom kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog,
v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Šempeter-Vrtojba.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore
za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Z neposrednimi prenosi sej občinskega sveta in
sprotnim objavljanjem gradiv, ki jih obravnava občinski svet, omogočiti občankam in občanom, predstavnikom
medijev ter ostali javnosti ažurni pregled ter zagotavljati večjo transparentnost delovanja Občine.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

119.400 €

Opis podprograma
Sredstva se namenjajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, stroškov sej vključno s
televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. Občinski svet, katerega pristojnosti določa Statut Občine
Šempeter Vrtojba, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti OŠV.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o uravnoteženju javnih
financ in druga področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles in financiranje
političnih strank skladno z Zakonom o političnih strankah.
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010101 Delovanje občinskega sveta - sejnine

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je predvidena glede na znesek plače župana. Sredstva na postavki so namenjena za plačilo sejnin svetnikov.
Sejnine se obračunavajo in izplačujejo mesečno. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi
znesek sejnine.

010103 Financiranje političnih strank

10.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je planirana glede na plan financiranja političnih strank v letu 2021. Sredstva na postavki so namenjena za
plačila političnim strankam.

010106 Delovna telesa občinskega sveta

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačila raznim komisijam, odborom,… občinskega sveta in tistim, ki jih imenuje
župan. Sejnine se obračunavajo in izplačujejo mesečno. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil
tudi znesek sejnine.

010110 Reprezentanca

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za reprezentanco občinskega sveta.

010111 Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup nove strojne in programske opreme ter za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem
prenosnih računalnikov občinskih svetnikov.

010113 Protokol

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo protokolarnih stroškov občinskega sveta.

010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu storitve snemanja sej občinskega sveta.

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu obratovalnih stroškov, in sicer so to stroški povezani z električno energijo,
vodo in komunalnimi storitvami, ...

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za delovanje Krajevnega odbora Vrtojba. V stroške so zajeta tudi praznovanja, katerih so
sami organizatorji.
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010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu obratovalnih stroškov, in sicer so to stroški povezani z električno energijo,
vodo in komunalnimi storitvami, ...

010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za delovanje Krajevnega odbora Šempeter. V stroške so zajeta tudi praznovanja, katerih
so sami organizatorji.

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj in
denarnih ter ostalih nagrad.

010120 Bilten - glasilo

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov povezanih z izdajo biltena.

010122 Izobraževanje članov občinskega sveta

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu izobraževanj članov občinskega sveta.

010123 Mednarodno sodelovanje

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje sodelovanja s pobratenimi občinami in drugimi ustanovami ter
organizacijami iz tujine.

02 Nadzorni odbor

7.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
7 .5 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

7.500 €

Opis glavnega programa
Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Občine Šempeter-Vrtojba.
Nadzorni odbor Občine Šempeter-Vrtojba opravlja nadzor skladno z njihovimi pristojnostmi.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, preučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi
predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja OŠV in razpolaganja s
premoženjem OŠV.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin
in dokumentov, oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij ter opravlja druge naloge navedene v
Statutu Občine.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.500 €

Opis podprograma
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno
poročilo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Šempeter Vrtojba.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda priporočila in predloge za izboljšanje poslovanja občine.

020201 Delovanje nadzornega odbora

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje nadzornega odbora.

020202 Reprezentanca

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za reprezentanco nadzornega odbora.

020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izobraževanje članov nadzornega odbora.

03 Župan
01 POLITIČNI SISTEM

319.513 €
6 1 .9 0 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost OŠV. Vsebina in obseg porabe proračunskih
sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.
Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
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- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah.

0101 Politični sistem

61.901 €

Opis glavnega programa
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni
in ostali akti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

61.901 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana, plačilo za delo podžupanov ter
sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupana.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev dobrih pogojev za delo župana in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

030104 Plače in nadomestila podžupana

9.800 €

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

49.221 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za povračilo stroškov prehrane župana.

030113 Drugi izdatki za službena potovanja

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izdatke povezane s službenimi potovanji (kilometrina, dnevnice, cestnine, javni
prevoz,…).

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje

380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja župana. Sredstva so zakonsko
določena in se bodo v takih zneskih tudi črpala iz postavke.
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030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov na službenih poteh podžupana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2 5 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema izvedbo protokolarnih dogodkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi, Statut OŠV in druga področna zakonodaja.

0403 Druge skupne administrativne službe

25.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov reprezentance.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Nemoteno kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave ter ustvariti
pogoje za izvedbo prireditev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

25.000 €

Opis podprograma
Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic, gostinskim
storitvam ter nabavam daril, ki jih Občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom.

030412 Reprezentanca

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za pogostitve in drugi splošni material ter storitve v zvezi z obiski posameznikov in delegacij.

030413 Protokol

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za kritje stroškov protokolarnih aktivnosti (vabila, vrečke, protokolarna darila, cvetje, zastave,
voščilnice, drugo....).

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

2 1 2 .6 1 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem obrambe ter hitre in učinkovite intervencije ob naravnih in drugih nesrečah,
doseganje optimalne operativne pripravljenosti Civilne zaščite, Prostovoljnega gasilskega društva in Javnega zavoda
za gasilsko in reševalno dejavnost.
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0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

212.612 €

Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred
požarom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem zaščite in reševanja ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 35.170 €
Opis podprograma
Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami,
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.

030701 CZ- telefon, telefax

170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov telefona Civilne zaščite. Prej je bila PP 040710.

030702 Prenos alarmnih signalov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena prenosu alarmnih signalov. Prej je bila PP 040711.

030703 Tekoče vzdrževanje zaklonišč

4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu tekočih stroškov vzdrževanja zaklonišč. Prej je bila PP 040712.

030704 Redna dejavnost CZ

7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu redne dejavnosti Civilne zaščite. Prej je bila PP 040714.

030705 Redna dejavnost- društva

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje redne dejavnosti društva. Prej je bila PP 040715.

030706 Redna dejavnost - požarna straža

3.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranju redne dejavnosti požarne straže. Prej je bila PP 040716.
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030707 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje vaj Civilne zaščite in strokovnega izpopolnjevanja. Prej je bila PP
040717.

030708 Nakup opreme MTS za CZ

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme MTS in CZ, za nemoteno delovanje le-te in zagotavljanja čim
boljših pogojev zaščite in reševanja. Prej je bila PP 040718.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0102 Nakup opreme MTS za CZ

030709 CZ -zavarovanja

1.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za avtomobilsko zavarovanje, požarno in vlomsko zavarovanje, zavarovanje
odgovornosti ter nezgodno zavarovanje. Prej je bila PP 040732.

030710 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju in popravilu službenih vozil Civilne zaščite. Prej je bila PP 040738.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

177.442 €

Opis podprograma
Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje
gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo.
Občina na podlagi Zakona o gasilstvu zagotavlja sredstva za:
1.

redno delovanje gasilskih enot;

2.

gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje;

3.

vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;

4.

izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot;

5.

gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva;

6.

povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva;

7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona;
8.

opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami,
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanje javne gasilske službe ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
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030711 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter

40.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena financiranje protipožarne varnosti za PGD Šempeter, katere je Občina dolžna
zagotavljati v skladu z Zakonom o gasilstvu. Prej je bila PP 040702.

030712 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenska in so namenjena nakupu opreme za PGD Šempeter. Prej je bila PP 040705..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse

030713 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza

3.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za protipožarno varnost Gasilske zveze. Prej je bila PP 040706.

030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost
107.410 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za protipožarno varnost. Prej je bila PP 040707.

030715 Nakup vozila - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

16.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dne 10.02.2020 je občina podpisala sporazum z MONG, Občino Kanal ob Soči, Občino Brda, Občino Miren Kostanjevica, Občino Renče - Vogrsko in DENG, s katerim se bo pristopilo k skupni nabavi sofinanciranega novega
vozila za gašenje in reševanje z višin (avtolestev s košaro) za potrebe GENG. Predvidena ocenjena vrednost nakupa
avtolestve znaša 700.000,00 EUR z DDV. Finančna obveznost v skladu s sporazumom za Občino Šempeter - Vrtojba
znaša 16.520,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0004 Nakup vozila - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2 0 .0 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu
in so nujne za izpeljavo določenih programov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma jih
ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu.
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2303 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Opis glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Opis podprograma
Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu
in so nujne za izpeljavo določenih programov. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah.

032301 Splošna proračunska rezervacija

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v višini 20.000,00 € je namenjena nepredvidenim dogodkom, ki niso planirani v proračunu.

04 Občinska uprava

8.992.337 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
4 0 .0 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V okviru področja porabe je zajeto vodenje finančnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine ter nemoteno finančno poslovanje organov občine.

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

25.000 €

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

25.000 €

040208 Priprava razvojnih programov in projektov

25.000 €

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). Prej je bila PP 041401.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

15.000 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa ter stroškom občinske blagajne.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Občine ter večje zadovoljstvo občanov.
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glede na značaj programa absolutnih ciljev in kazalcev ni mogoče določiti, kazalec je le primerjava stroškov drugih
proračunskih uporabnikov za enak obseg in strukturo storitev.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

15.000 €

Opis podprograma
Vključeni so stroški plačilnega prometa, provizije, stroški občinske blagajne.
Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci doseganja
teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so
vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij.

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije

8.000 €

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, stroškov vodenja vrednostnih papirjev,...

040206 Občinska blagajna

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov občinske blagajne v Vrtojbi.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
2 4 .0 5 4 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih
področjih.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti ter usmeritve župana.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljati aktivno vlogo Občine, v okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem
povečanja kulturnih in gospodarskih vezi.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

24.054 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo občine.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

24.054 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje stroške obmejnega in drugega mednarodnega sodelovanja na različnih področjih.
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040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

24.054 €

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 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

2 5 6 .2 2 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema informatizacijo uprave (opremo občinske uprave s strojno in programsko opremo, ki omogoča
nemoteno delovanje občinske uprave) ter druge skupne administrativne službe (sredstva za obveščanje javnosti,
sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Stabilno delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave.

0403 Druge skupne administrativne službe

256.220 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti (objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, izdelavo
celostne podobe občin, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine), izvedbo protokolarnih dogodkov (izvedbo
praznovanj ob državnem in občinskem prazniku, promocija občine) ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in
upravljanja z občinskim premoženjem (tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, oprema
objektov, zavarovanje objektov,...).
Dolgoročni cilji glavnega programa
Stabilno delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave ter ustvariti
pogoje za izvedbo prireditev.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

12.000 €

Opis podprograma
V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine ter sredstva za
izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih in druga področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih.

040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena objavam odlokov, razpisov, predpisov,... v Uradnem listu RS.

040403 Stroški občinske spletne strani

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinske spletne strani.
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040432 Obveščanje domače in tuje javnosti preko medijev

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena medijem (objave na TV, radiu, periodične TV oddaje, prireditve…) v smislu obveščanja
občanov Občine Šempeter-Vrtojba in širše javnosti. Prej je bila PP 041844.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

47.780 €

Opis podprograma
Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic, gostinskim
storitvam ter nabavam daril, ki jih občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom.

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za praznovanje občinskega praznika (kulturni program, tiskovine, graviranje, cvetje,
pogostitev, objave v medijih...)

040416 Večje občinske prireditve

6.130 €

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...)

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)

4.050 €

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...).

040433 Novoletno praznovanje - organizacija

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za programe, prireditve in druge aktivnosti v prednovoletnem času (prižig lučk, dedek Mraz,
novoletni bazar, aktivnosti otrok, nastopi, pogostitev izvajalcev in obiskovalcev...). Prej je bila PP 041423.

040434 Boreljada

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Boreljada. Prej je bila PP 041807.

040435 Akcije v kulturi

5.000 €

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. Prej je bila PP 041809.

040436 Praznik Sv. Petra - prireditev

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve "Praznik sv. Petra". Prej je bila PP 041810.
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040437 Kulturni praznik

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku (izvajalci, tiskovine, cvetje, tehnična
opremljenost, drugo..). Prej je bila PP 041812.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
196.440 €
Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
v lasti občine in investicije v omenjene poslovne prostore. S tem se omogoči realizacijo najnujnejših investicijskih
vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem.

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine

115.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema:
- obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (dvorec Coronini, prostori Krajevnih odborov, poslovni
prostori, balinišče,...).
- sredstva, ki so namenjena nakupu opreme stavb, ki so v lasti Občine (prej PP 040415).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine

040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov

3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov izvršb in drugih sodnih postopkov.

040409 Pravno zastopanje občine

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odvetniško pomoč pri zastopanju občine v pravdnih zadevah ali pridobivanju morebitnih
pravnih mnenj.
Cilj je zaključiti nerešene zadeve pred sodišči.

040413 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objektov v lasti občine

48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena:
- tekočemu vzdrževanju objektov v lasti občine, kot so beljenje, brušenje parketa, servisiranje dvigala, servisiranje
hidrantnega omrežja, vzdrževanje ogrevalnih in prezračevalnih sistemov….
- za tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine (električna energija, voda in komunalne storitve, telefon,…)
- plačilu stroškov zavarovanja za objekte ki so v lasti občine
- plačilu storitve varovanja zgradb in prostorov.
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Obstoječa PP se je preimenovala, kar je posledica priključitve PP 040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine,
040424 Zavarovanje objektov v lasti občine ter 040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov na obstoječo PP.

040426 Notarske storitve

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena plačilu notarskih storitev po tarifi notarjev.

040438 Nakup stavb

4.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilji: odkupiti so-lastni delež v celoti, glede na to, da je občina lastnik že več kot 85% navedene
nepremičnine. Prej je bila PP 0416106.
Stanje: pridobiti lastništvo stavbe na naslovu Griči 14 v celoti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

7 2 2 .3 9 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema dejavnosti na področju lokalne samouprave, dejavnosti občinske uprave in aktivnosti s katerimi se
ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje nalog lokalne samouprave.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
35.740 €
Opis glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1.000 €

Opis podprograma
Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.

040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo članarin neprofitnim organizacijam.
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

34.740 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v medobčinski upravi in materialne stroške,
povezane z delovanjem medobčinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke
in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon
o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

040671 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija
lokalnega razvoja

4.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena upravljanju in delovanju pisarne LAS V OBJEMU SONCA. Prej je bila PP
041120.

040672 Programi razvojnih agencij

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena delovanju razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PSC – Posoški razvojni
center, ICRA – Idrija, ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd… (za programe lokalnega, regijskega in
mednarodnega pomena). Prej je bila PP 041404.

0603 Dejavnost občinske uprave

686.655 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške ter nakup
opreme povezane z delovanjem občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Stabilno delovanje občinske uprave.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami župana.

06039001 Administracija občinske uprave

619.055 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, povezane z
delovanjem občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
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040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z
delom
492.855 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo plače, regresa za letni dopust, stroškov prevoza, stroškov prehrane
zaposlenih v občinski upravi ter vse obvezne dajatve. Planirana so izplačila za 14 zaposlenih. Tako plača kot tudi
regres za letni dopust sta ocenjena glede na pričakovana pogajanja med vlado in sindikati. V kolikor se bo spremenila
plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plače.
Na postavki so tudi sredstva namenjena dodatnemu pokojninskemu zavarovanju zaposlenih v občinski upravi, ki so
bila izpogajana kot nadomestilo za uskladitev plač. Sredstva so zakonsko določena in se bodo v takih zneskih tudi
črpala iz postavke (prej PP 040620).

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov izobraževanja zaposlenih.

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačila zunanjih pogodbenih sodelavcev.

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo dela preko študentskega servisa.

040661 Stroški bančnih storitev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo bančnih stroškov, ki nastanejo pri pologu gotovine občinskih taks in pri
vodenju dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah.

040662 Drugi stroški proračuna

11.500 €

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…).

040666 Revizijske storitve

10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za opravljanje revizijskih storitev preteklega proračunskega leta.

040669 Materialni stroški občinske uprave

60.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovala se je nova PP Materialni stroški občinske uprave. Nova PP je postala z združitvijo naslednjih PP: 040622
Pisarniški material in storitve, 040623 Čistilni material in storitve, 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura ter
040630 Električna energija.
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov električne energije ter nakupu:
- pisarniškega materiala in storitev
- čistilnega materiala in storitev
- časopisov, revij in strokovne literature.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
67.600 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne
prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.

040649 Nakup vozil za občinsko upravo

24.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0001 Nakup vozil za občinsko upravo

040651 Tekoče vzdrževanje opreme

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena:
- za tekoče vzdrževanje opreme
- za vzdrževanje strojne in programske opreme.
PP 040627 (Informatika, vzdrž. strojne opreme in programska oprema) je bila ukinjena in sredstva so se prenesla na
obravnavano PP.

040668 Nakup opreme za delovanje občinske uprave

11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena:
- za nakup nove programske opreme za občinsko upravo in nakupu ostale strojne ter programske opreme.
- za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave.
- nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave.
- nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.
To je nova PP, ki je nastala iz 040401 Informatika (strojna in programska oprema), 040652 Nakup pisarniškega
pohištva, 040653 Nakup telekomunikacijske opreme ter 040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave.
Združitev PP omogoča večjo preglednost.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave
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040670 Stroški vozil občinske uprave

7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
To je nova PP, ki je nastala iz 040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva, 040637 Vzdrževanje in popravila vozil,
040638 Pristojbine za registracijo vozil ter 040639 Zavarovalne premije za motorna vozila. Združitev PP je bila
izvedena zaradi večje preglednosti.
Sredstva na postavki so namenjena za:
- nakup goriv in maziv za prevozna sredstva
- vzdrževanje in popravilo službenih vozil
- plačilo pristojbin za registracije službenih vozil
- zavarovanje motornih vozil, ki so v lasti občine.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

6 .5 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu R Slovenije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem med mlajšimi udeleženci v prometu.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

6.500 €

Opis glavnega programa
Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Z izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč.

08029001 Prometna varnost

5.500 €

Opis podprograma
Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je cestnoprometna
statistika.

040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

08029002 Notranja varnost

1.000 €

Opis podprograma
Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje večje varnosti občanov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1 7 .5 3 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
zaposlitev brezposelnih oseb.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zmanjševanje stopnje brezposelnosti.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

17.535 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih
oseb preko programov javnih del.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjševanje brezposelnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število novih delovnih mest sofinanciranih iz občinskega proračuna.

10039001 Povečanje zaposljivosti

17.535 €

Opis podprograma
Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost.

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del

17.535 €

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.
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 9 1 .7 1 5 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje
podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo gozdno infrastrukturo, ki je v lasti Občine ŠempeterVrtojba.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev zastavljenih v nacionalnih, evropskih in
regionalnih strateških in razvojnih dokumentih.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

67.465 €

Opis glavnega programa
V glavni program so vključeni izdatki za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Programi reforme kmetijstva in živilstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v nacionalnih in regionalnih
dokumentih.
Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi. Ti so naravnani k povečanju konkurenčnosti in
proizvodne strukture v kmetijstvu, zagotavljanju primernega dohodka za kmetijska gospodarstva ter ohranjanju
naravnih danosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni razvojni cilji v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so na področju kmetijstva naslednji:
- povečati učinkovitost in konkurenčnost;
- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo;
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

67.465 €

Opis podprograma
Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov
skupnega pomena na vasi, ohranjanje domače obrti in podobno, vključno s podporo interesnih oblik povezovanja, kot
so društva.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o proračunu Občine Šempeter Vrtojba, Zakon o kmetijstvu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območji s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti.

041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za subvencije v kmetijstvu.

041103 Podpora investicij v kmetijstvu

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč, ureditve poti, ki niso javno dobro,
ureditve pašnikov in nakupu opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo. Poleg tega se bo s sredstvi sofinanciralo
zavarovalne premije za posevke in plodove ter za bolezni živali. Spodbujalo se bo tudi proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih in nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov
in izdelkov.
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041105 Subvencije v kmetijstvo - društva

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva za podporo organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.

041116 LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju415 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Preimenovana postavka iz: Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja
prebivalcev
Sredstva so namenjena izvajanju projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru projekta Dostopnost dobrin
in storitev za ranljive skupine na podeželju. Občina Šempeter - Vrtojba je pri projektu, ki poteka v okviru LAS V
OBJEMU SONCA, v vlogi projektnega partnerja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0015 LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

041118 LAS - projekt pot miru

1.608 €

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 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je namenjena pripravi projektov in programov v okviru strategije lokalnega razvoja LAS V
objemu sonca.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0009 LAS – Ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja

041123 Walk of peace

17.442 €

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

14.250 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni in sicer za sofinanciranje zavetišč za
živali ter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Varovanje zdravja živali na občinski ravni ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zaščita zdravja živali, ki se meri z številom oskrbovanih zapuščenih psov in mačk.
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11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

14.250 €

Opis podprograma
Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zdravstveno varstvo živali.

041109 Azil za pse in odvoz živali

14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu z veljavno zakonodajo so na tej postavki predvidena sredstva za izvajanje in plačevanje zavetišča za živali.

041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, ki jih občina pridobi so namenska in so namenjena za gospodarjenje z divjadjo.

1104 Gozdarstvo

10.000 €

Opis glavnega programa
Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav
tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedba programov vzdrževanja in obnov gozdnih prometnic ter posameznih gozdov v skladu z letnim programom.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

10.000 €

Opis podprograma
Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih
cest.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov.

041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti: Sveti Ot in Lamovo.
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1 0 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
S sprejetjem Energetskega zakona so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja
učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti
in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo
in vodo. Področje zajema oskrbo s toplotno energijo, fotovoltaiko in učinkovito rabo energije.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Energetski zakon, Nacionalni energetski program.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij
ter zniževanje stroškov za energijo in vodo.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
10.000 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

10.000 €

041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vodenje energetskega managementa na področju energetske sanacija stavb in prihranki pri energetski porabi, vodenje
energetskega knjigovodstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1 .8 9 3 .0 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje se nanašajo na:
- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.
Pretežni delež proračuna je namenjenega za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za zagotavljanje
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza
potnikov v mestnem prometu.
Naloge investicijskega značaja so: zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste
cestnega prometa, izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture, upravljanje s prometno
signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.
V Občini Šempeter-Vrtojba se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v podjetju
Avrigo d.o.o. Nova Gorica.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine.
Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN).
Enotni programski dokumenti: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o graditvi objektov.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji se nanašajo na izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje primerne pretočnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.878.000 €

Opis glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za upravljaje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno
signalizacijo, cestno opremo in naprave. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna
prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti ter zagotavljanje prevoznosti oziroma
dostopnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje
prometne varnosti za vse udeležence v prometu.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na: izgradnja investicij - novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje
cest, prijava na državne in evropske razpise, ureditev evidenc, sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

170.000 €

Opis podprograma
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno izboljševanje prometne
infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, kolesarskih in pešpoti
zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o pravilih cestnega
prometa
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture
in varnosti v cestnem prometu.

041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest
150.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema:
- vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin
- odvodnjavanje,
- ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme,
- cestnih naprav,
- čiščenje javnih površin,
- opravljanje zimske službe
- vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov
- izvajanje del ob naravnih nesrečah
- intervencijski ukrepi ko je oviran ali ogrožen promet
Postavka se je preimenovala.
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0413181 Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vzpostavilo se je novo postavko, na katero se je preneslo del sredstev iz postavke 041318 in sicer za stroške tekočega
vzdrževanja občinskih cest, javnih poti ter trgov.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.403.000 €
Opis podprograma
V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne
infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa
in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste).
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa s
poudarkom na umirjanju prometa v naseljih
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja cestnega
omrežja.
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest.

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze Na hribu ob obvoznici. V letu 2019 je bila naročena projektna
dokumentacija. Zaključek izdelave dokumentacije je predviden v letu 2020-2021, pričetek izvedbe se planira v letu
2022. Investicija ima predvideno sofinanciranje nepovratne finančne spodbude za naložbe v izgradnjo kolesarske
infrastrukture (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).
Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih posegov, ki bi zagotovile
večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo ter omogočale lažji dostop do podeželskih območij in
zagotavljale povezavo podeželja z mesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu

0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)

180.000 €

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 pričetek
izvedbe planira v drugi polovici leta 2020, glavnina investicije se prestavi v prvo polovico leta 2021.
Eko sklad ima 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:
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- gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-19-0001 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)

0413015 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji prometne infrastrukture na območju poslovne cone Lavžnik.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture
( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). Z izvedbo projekta se bo saniralo obstoječe degradirano območje
gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0002 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik

0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob hitri cesti v
Vrtojbi
70.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji prometne infrastrukture na območju poslovne cone ob hitri cesti v Vrtojbi.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Vrtojba v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture
( ureditev ceste, JR, meteorne kanalizacije in izgradnjo novega vodovoda) . Z izvedbo projekta se bo pridobilo nove
površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0003 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena izgradnji prometne infrastrukture na območju poslovne cone Polje.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Polje v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture (
ureditev ceste, meteorne kanalizacije, JR in vodovoda) kar bo omogočilo razširitev uporabnih površin gospodarske
cone Polje. Z izvedbo projekta se bo saniralo obstoječe degradirano območje gospodarske cone in s tem pridobilo
nove površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0004 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje

041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vzdrževanje in obnovo traktorskih in kolesarskih poti na Vrtojbenskem polju in na Gričih, kar bo
pripomoglo k večji varnosti uporabnikov omenjenih poti. V okviru tega je planirana ureditev odvodnjavanja, ureditev
propustov, gramoziranje poti, asfaltiranje,..
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0018 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema:
- vzdrževanje trgov in ulic v mestu in naseljih
- čiščenje, pometanje in pranje javnih cest
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- praznjenje in vzdrževanje košev za smeti
- vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, ograj, klopi, igral
- postavljanje in vzdrževanje opozorilnih napisov na javnih površinah
- tekoče in interventno vzdrževanje in obnova tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja
- obnavljanje talne in vertikalne signalizacije.
Postavka se je preimenovala.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske,
peš poti)
30.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in
investicijski inženiring za prometno infrastrukturo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC
Vrtojba-Razdrto)
220.000 €
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 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.
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
OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico

041367 Ureditev opekarniške ulice

220.000 €

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. Sredstva na postavki so namenjena za
izvedbo prve faze projekta, to je odsek od izvoza HC do dostopne poti proti RC Vrtojba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0052 Ureditev opekarniške ulice
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041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izvedba aktivnosti se bo začela po sprejemu sprememb OPNja, kot ukrep varnih poti do šol in vrtcev.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0092 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

400.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Celotna ureditev ceste je predvidena v dveh fazah. V prvi fazi je bila izvedena ureditev od železnice do Spara.
V naslednji fazi je predvidena 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 elektro omrežja, ureditev ceste in pločnikov skupaj s kolesarsko potjo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

0413018 Urejanje Krožne ceste

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena ureditvi dela krožne ceste v Vrtojbi (izdelava vozišča, asfaltacija in izdelava pločnika). Prej je
bila PP 0041444.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0011 Urejanje Krožne ceste

13029003 Urejanje cestnega prometa

270.000 €

Opis podprograma
Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem negativnih vplivov na
okolje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Šempeter-Vrtojba.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije, izvajanje ukrepov za umirjanje prometa, urejen
mirujoči promet in zagotavljanje kvalitetnega javnega prevoza.

041311 Plačilo storitev GJS mestnega linijskega prevoza potnikov

170.000 €

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
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0413019 Ureditev krožišča pri Hoferju

40.000 €

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 na glavno cesto. Prej je bila PP 041435.
V letu 2020 je bil izbran izvajalec del. Gradnja je pričela v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju

0413020 Ureditev križišča pri semaforju

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu
ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. Prej je bila PP 041439.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0008 Ureditev krožišča pri semaforju

0413021 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet
15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena izboljšavi informacijskega sistema za sledenje in obveščanje potnikov o prihodu
avtobusov v javnem potniškem prometu. Prej je bila PP 041440.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0018 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet

0413022 Ukrepi celostne prometne strategije

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V skladu s potrjeno Celostno prometno strategijo v letu 2017 so v okviru te postavke predvideni stroški različnih
ukrepov skladno s strategijo. Predvsem so v tej postavki mišljeni ukrepi kot so npr. sistem spremljanja, promocije,
ozaveščanja na področju trajnostne mobilnosti. Prej je bila PP 041441.

13029004 Cestna razsvetljava

35.000 €

Opis podprograma
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse prometne javne površine in zagotovljena
njihova varnejša uporaba.

041322 Obnova JR Vrtojba

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obstoječa javna razsvetljava je na območju Vrtojbe 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
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je bila opravljena zamenjava vseh svetilk ki ne izpolnjujejo zahtev Uredbe. V začetku leta 2019 je bila pripravljena
projektna dokumentacija za zamenjavo razsvetljave na nivoju PZI-ja, ki je služil tudi za pripravo javnega naročila.
Izbran je bil izvajalec del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba

041323 Obnova JR Šempeter

25.000 €

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 opravljena zamenjava vseh svetilk ki ne izpolnjujejo zahtev Uredbe. V začetku leta 2019 je bil pripravljena
projektna dokumentacija za zamenjavo razsvetljave na nivoju PZI-ja, ko je služil tudi za pripravo javnega naročila.
na javnem natečaju je bil izbran izvajalec del.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter

1306 Telekomunikacije in pošta

15.000 €

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije za gradnjo odprte širokopasovne
infrastrukture, ki bo omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

15.000 €

0413601 WiFi4EU

15.000 €

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.
Razpis EU v sklopu pobude WiFi4EU je bil namenjen financiranju opreme za vzpostavitev brezplačne povezave WiFi
na javnih mestih kot so trgi, parki in bolnišnice. Financiranje v višini 15.000 EUR po občini bo namenjeno izgradnji
omrežij, ki se ne pokrivajo 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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183 - 18 - 0012 WiFi4EU

14 GOSPODARSTVO

1 3 4 .8 8 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Občina mora zagotavljati pogoje za gospodarski razvoj, z ustreznim planiranjem izrabe prostora, gradnjo potrebne
infrastrukture, zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za razvoj malega gospodarstva, turizma in kmetijstva.
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju
proračuna, Statut OŠV in druga področna zakonodaja.
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1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

97.683 €

Opis glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Ukrepi so naravnani k: pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih
površin, vključevanju OŠV v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, spodbujanju podjetniških vlaganj v nove
programe in storitve preko finančnih spodbud, organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih, regionalnih,
nacionalnih in mednarodnih okvirih.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva,
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike,
- razvita javna infrastruktura za podjetniški razvoj

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

97.683 €

Opis podprograma
V podprogram so v okviru bilance odhodkov vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov, spodbude enotam malega gospodarstva in podobno.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter Vrtojba, Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine
Šempeter-Vrtojba in druga področna zakonodaja.

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena PTP za izvedbo projektov in programov, pripravo dokumentacije, razne študije.

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške

22.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za poslovanje sklada ter stroške zaposlenih.

041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za finančne spodbude podjetnikom za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v
občini na podlagi javnega razpisa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

37.200 €

Opis glavnega programa
Sredstva v okviru glavnega programa se dodeljujejo za promocijo turistične dejavnosti v občini, za izgradnjo in
ureditev lokalne turistične infrastrukture ter pripravo in izvedbo čezmejnih in regionalnih turističnih projektov.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so naravnani k:
- sofinanciranje delovanja Zavoda za kulturo, šport in turizem,
- sofinanciranje društvene dejavnosti preko razpisov,
- pripravi promocijskega materiala in izvajanja promocijskih aktivnosti,
- sofinanciranju in organizaciji prireditev in praznovanj.
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14039001 Promocija občine

7.000 €

0414446 Promocija občine

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vključuje promocijske aktivnosti občine kot so promocijske prireditve, predstavitve kulturne dediščine, izdajanje kart,
zloženk in drugega promocijskega gradiva. Na postavki so namenjena sredstva za promocijo občine (nastopi na
sejmih, izdaja prospektov v različnih jezikih in drugega promocijskega materiala, razne objave, idr…). Prej je bila PP
040423.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

30.200 €

Opis podprograma
Sredstva za sofinanciranje programa Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino, sofinanciranje programov
turističnih društev ter sofinanciranje prireditev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Povečati prepoznavnost Občine Šempeter-Vrtojba kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije ter povečati
obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti.

041407 Sredstva za turistične programe

10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih programov v občini (turistična društva).

041408 KŠTM - programi, turizem

19.900 €

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
1 .3 2 3 .5 5 3 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter na trajnostni rabi
naravnih virov in delov okolja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja
posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.308.553 €

Opis glavnega programa
Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, predvsem zaradi uresničevanje
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja.
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

230.000 €

Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov
na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov,..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

200.000 €

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 dela bila dokončana do konca decembra. Zaradi plačilnih rokov lahko sredstva v skupni višini
200.000 EUR planiramo za proračun 2021, kar je uvrščeno v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

041515 Ekološki otoki

20.000 €

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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0039 Ekološki otoki

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema zbiranje in odvoz odpadkov z javnih površin in iz zbirnega centra Lavžnik. Iz te postavke se krije
tudi najemnine za 1 ekološki otok ter izvedba dveh letnih akcij "Zberimo kosovne odpadke".
NAMEN IN CILJI: zagotovitev organiziranega zbiranja odvoza in odlaganja odpadkov in s tem preprečevanje
neorganiziranega divjega odlaganja odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.033.951 €

Opis podprograma
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Z izgradnjo kanalskega omrežja in čistilne naprave se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda.
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041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija

190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove kanalizacijskega
omrežja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacija

041534 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi

130.951 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nakup zemljišč na območju centralne čistilna naprave v Vrtojbi pod stavbo v idealnem deležu 21,09%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0011 Nakup zemljišč pod čistilno napravo v Vrtojbi

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti od Vrtojbe do Križcjana. Projekt je pogojen s postopkom
pridobitve zemljišč, v fazi je preverjanje postopkov denacionalizacije.
Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih posegov, ki bi zagotovile
večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo ter omogočale lažji dostop do podeželskih območij in
zagotavljale povezavo podeželja z mesti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

041548 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju
Občine Šempeter-Vrtojba. Do nepovratnih sredstev so upravičene osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine
Šempeter-Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. Proračunska postavka se
je preimenovala iz 043071 v 041548.
NAMEN IN CILJI: Namen in cilj dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup in vgradnje male komunalne čistilne
naprave je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih v Občini
Šempeter-Vrtojba, ki ležijo izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Slovenji, ki ga je
sprejela vlada RS. Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno
kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko
upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Namen
in cilj dodeljevanja sredstev je torej spodbujanje k varstvu okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi
odpadnimi vodami.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0006 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (kanalizacije) v poslovni
coni Lavžnik.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture
( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). Z izvedbo projekta se bo saniralo obstoječe degradirano območje
gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0007 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik

041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (kanalizacije) v poslovni
coni ob hitri cesti v Vrtojbi.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Vrtojba v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture
( ureditev ceste, JR, meteorne kanalizacije in izgradnjo novega vodovoda) . Z izvedbo projekta se bo pridobilo nove
površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0008 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (kanalizacije) v poslovni
coni Polje.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Polje v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture (
ureditev ceste, meteorne kanalizacije, JR in vodovoda) kar bo omogočilo razširitev uporabnih površin gospodarske
cone Polje. Z izvedbo projekta se bo saniralo obstoječe degradirano območje gospodarske cone in s tem pridobilo
nove površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0009 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih
ukrepov)
400.000 €
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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-00010 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipoplavnih ukrepov)

15029003 Izboljšanje stanja okolja

44.602 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izboljšanje stanja okolja (čiščenje vodotokov, urejanje
odvodnjavanja,..)

041547 Mednarodni projekt EDICITNET

44.602 €

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.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15.000 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15.000 €

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena čiščenju jarka na Čukljah, deratizaciji Vrtojbice,...

041553 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena pridobitvi hidroloških osnov za idejno zasnovo (prispevne površine z upoštevanjem bodoče
urbanizacije), potrditev s strani ARSO. Na podlagi hidroloških osnov se planira izdelava idejne zasnove za regulacijo
kot podlage za pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije za fazno izvedbo. Prej je bila PP 0416149.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektne dokumentacije za regulacijo Vrtojbice

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1 .3 1 9 .3 2 9 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obsega prostorsko načrtovanje, komunalno dejavnost
(oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, urejanje objektov za rekreacijo), spodbujanje stanovanjske
gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt.
Ostali dokumenti: Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

129.700 €

Opis glavnega programa
Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega načrtovanja in
uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter
vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi tudi redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne
infrastrukture na območju občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov
razvoja.

16029003 Prostorsko načrtovanje

129.700 €

Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine ter izvedbo urbanističnih natečajev in
delavnic.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanj
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti
in oblikovanja objektov.

0416105 Prostorski načrti

72.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena: spremembam in dopolnitvam OPN, spremembam in dopolnitvam OPPN Lavžnik,
spremembam in dopolnitvam OPPN ob Žnidaršičevi, OPPN Lada, OPPN ŠE 94, OPPN GC POLJE in pripravi
regionalnega plana.

0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi

6.000 €

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
40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema izdelavo prostorskih zasnov, idejnih rešitev, projektne dokumentacije, strokovnih podlag, elaboratov,
itd. (npr. projektna dokumentacija po GZ , krajinsko-arhitekturne rešitve in usmeritve za urejanje javnega prostora v
Občini Šempeter-Vrtojba, geodetske posnetke in načrte, hidrološke študije, geomehanske elaborate,..).

0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč

11.000 €

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.

1603 Komunalna dejavnost

707.429 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih in
druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine.
Cilj rednega vzdrževanja pokopališč in poslovilnih objektov je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje
poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Dolgoročno pa širitev in rekonstrukcija
pokopališč.
Cilj Občine je ureditev objektov za rekreacijo ter ureditev okolice Občine za dobro počutje občanov.
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16039001 Oskrba z vodo

305.000 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti neoporečno pitno vodo na območju celotne občine.

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena je izdelava vodovoda in kanalizacije ter javne razsvetljave.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183 - 13 0008 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji

0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (vodovoda) v poslovni
coni Lavžnik.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture
( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda). Z izvedbo projekta se bo saniralo obstoječe degradirano območje
gospodarske cone in s tem pridobilo nove površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0011 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik

0416161 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (vodovoda) v poslovni
coni hitri cesti v Vrtojbi.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Vrtojba v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture
( ureditev ceste, JR, meteorne kanalizacije in izgradnjo novega vodovoda) . Z izvedbo projekta se bo pridobilo nove
površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0012 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi

0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova postavka. Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (vodovoda) v poslovni
coni Polje.
Projekt infrastrukture v poslovni coni Polje v Občini Šempeter – Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture (
ureditev ceste, meteorne kanalizacije, JR in vodovoda) kar bo omogočilo razširitev uporabnih površin gospodarske
cone Polje. Z izvedbo projekta se bo saniralo obstoječe degradirano območje gospodarske cone in s tem pridobilo
nove površine za razvoj gospodarstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0013 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje
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041670 Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki ga opravlja javno
podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0038 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega omrežja.
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

85.000 €

Opis podprograma
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov ZGO
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

041603 Pokopališče Vrtojba

5.000 €

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

041634 Pokopališče Šempeter

5.000 €

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
OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru (za izdelavo 2. faze pokopališča:
grobna polja in mrliška vežica). Prej je bila PP 041712.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru
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16039003 Objekti za rekreacijo

146.390 €

Opis podprograma
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejeno urbano okolje.

0416102 Oprema za trim stezo fitnes

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi opremi na trim stezah. Cilj je zagotavljati varnost
uporabnikov ter narediti opremo zanimivo za uporabo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0031 Oprema za trim stezo fitnes

0416103 Športni park Šempeter

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter. V letu 2021 se planira izvedba kolesarske pot
od ŠPŠ do železniškega podvoza, ki se nahaja na Ulici padlih borcev.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0027 Športni park Šempeter

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami 15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena za izvedbo del projekta Rekreacijski center Vrtojba, ki je bil financiral prek Evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Predmet projekta je izgradnja infrastrukture na rekreacijskem območju
v zgornji Vrtojbi z osnovno ureditvijo predvidenih površin kapa. Za leto 2021 se planira še ureditev gozdnih površin
na območju kampa.
NAMEN:
Ureditev širšega območja površin za namene turizma, športa in rekreacije. Z ureditvijo javne infrastrukture se omogoči
uporabo površin za ureditev kampa za sprejem avtodomov, kamp prikolic in postavitev šotorov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0007 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami

0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški

6.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje tekočih stroškov športnega parka (električna energija, voda,
vzdrževanje igrišč in manjša popravila).

0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov,
otroških igrišč, ipd.)
40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovana je nova PP 0416291. Nova PP je nastala z združitvijo naslednjih PP: 041629 Otroška igrišča, druga
igrišča, 040428 urbana oprema, 040429 Hortikulturna ureditev in 041621 Info točke - table, ulične table, druge table.
Združitev je bila izvedena zaradi večje preglednosti proračuna.
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Postavka je namenjena:
- investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi otroških igrišč
- za dobavo in postavitev klopi ter košev za odpadke v Šempetru pri Gorici in Vrtojbi
- plačilu stroškov za razne zasaditve na območju občine
- namenjena nakupu opreme za izdelavo info točk in uličnih tabel.
NAMEN IN CILJI:
- zagotavljati varnost uporabnikov uporabnikov ter narediti igrišča zanimiva
- vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na območju občine.

16039004 Praznično urejanje naselij

9.539 €

0416164 Novoletna okrasitev mesta

9.539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki namenjena za novoletno okrasitev občine (okrasitev jelk v Šempetru in Vrtojbi, okrasitev ulic).
Prej je bila PP 041403.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

161.500 €

Opis podprograma
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami občine.

040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema

40.000 €

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.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-12-0008 Urbana oprema

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil

38.000 €

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 leta 2020 javno podjetje ni posebej zaračunavalo, od leta 2020
pa zaračunava.
NAMEN IN CILJI: ažurirano dopolnjevanje katastra omogoča vpogled v stanje in omogoča planiranje izgradnje
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
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041673 Vodarina - javne pipe

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje plačilo stroškov porabljene vode za javno pipo na Trgu Ivana Roba, na javnem parkirišču na Ulici
9. septembra v Vrtojbi ter v parku za avtodome na Opekarniški cesti.
NAMEN IN CILJI: omogočiti ljudem dostop do pitne vode na določenih javnih površinah

041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo nepredvidenih stroškov za komunalno dejavnost, ki ne morejo biti razvrščene v nobeno od
ostalih postavk.
NAMEN IN CILJI: nemoteno izvedbo opravil splošne komunalne dejavnosti, ki ne morejo biti razvrščeni v nobeno
od ostalih postavk.

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju kamionskega parkirišča v Vrtojbi. Prej je bila PP 060406.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

0416166 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP
Vrtojba
60.000 €
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 je planirana v letu
2021. Prej je bila PP 060645.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-19-0002 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču MMP Vrtojba

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

113.000 €

Opis glavnega programa
Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj stanovanjske politike občine je zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega
problema, osnovne pogoje za bivanje, skrbeti za ohranjanje in obnavljanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je znižanje števila prosilcev za stanovanja in skrajšanje čakalnega obdobja za stanovanja v občini.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.000 €

Opis podprograma
V okviru podprograma so sredstva namenjena za nakup in urejanje stanovanjskih kapacitet.

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)90.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena nakupu stanovanjskih zgradb in prostorov za potrebe neprofitnih stanovanj.
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NAMEN IN CILJI: Nakup stanovanjskih zgradb za neprofitna stanovanja. Izboljšanje ponudbe neprofitnih
stanovanjskih kapacitet, ki jih v občini primanjkuje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena rekonstrukciji in obnovi stanovanj v lasti občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0069 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

13.000 €

Opis podprograma
V okviru podprograma so sredstva namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj v občinski
lasti.

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine

13.000 €

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)
369.200 €
Opis glavnega programa
Program obsega urejanje in razpolaganje z občinskimi zemljišči. Pretežni del sredstev je namenjen nakupu zemljišč v
skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

19.200 €

Opis podprograma
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, urejanje mej, izvedba parcelacij in druge naloge na
področju komunalne dejavnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora , Zakon o prostorskem načrtovanj, Zakon o graditvi objektov
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

041610 Cenitve

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilji: cenitev zemljišč in objektov po pošteni tržni ceni.
Stanje: oceniti vrednost nepremičnine pred sklenitvijo pravnega posla, kadar ni mogoče določiti izkustvene vrednosti.
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0416101 Odškodnine za služnost

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilji: strošek za povračilo odškodnine za ustanovljeno služnost.
Stanje: dokončna ureditev odnosa z lastnikom za pridobljeno služnost.

041611 Ureditev meja, parcelacija

10.000 €

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.

0416138 Najem zemljišč

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilji: občina mora kot najemnik plačati najemnino za najeta zemljišča, ki jih uporablja.
Stanje: izvršiti obveznosti po veljavnih najemnih pogodbah.

16069002 Nakup zemljišč

350.000 €

Opis podprograma
Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.
Zakonske in druge pravne podlage
Proračun Občine Šempeter Vrtojba, Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

041612 Nakup zemljišč

350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen in cilji: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, širitve cest, vse v
skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0070 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

2 4 9 .1 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja,
preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih
kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do
najvišje možne stopnje zdravja. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za
uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj področja proračunske porabe za področje zdravstvenega varstva je sledenje smernicam, ki jih določa področna
zakonodaja.
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1702 Primarno zdravstvo

203.100 €

Opis glavnega programa
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno varnost in
lekarniško dejavnost. V Občini Šempeter-Vrtojba delujejo trije javni zavodi:
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,
- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
- Goriška lekarna Nova Gorica.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove in lekarne ter
spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z
namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je spremljanje dejavnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti na podlagi letnih poročil ter
spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

203.100 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje zdravstvenih programov in projektov z
zdravstvenimi vsebinami.

041701 Drugi odhodki - zdravstvo

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in projektov z zdravstvenimi vsebinami.

041704 Zdravstveni programi

2.100 €

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.

041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev

200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena stroškom, ki bodo nastali ob širitvi Zdravstvenega doma v Šempetru (pridobitev
potrebnih dovoljenj, ureditev okolice,...)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183 - 18 - 0007 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.000 €

Opis glavnega programa
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za
krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja
občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik
zasvojenosti, predvsem med mladimi.
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17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja
1.000 €
Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje projekta "Akcija za čiste zobe".

041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja javni zavod.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

45.000 €

Opis glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso
pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem
spada zdravstveno zavarovanje občanov ter izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

35.000 €

Opis podprograma
Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja občina zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne
morejo kriti sami.

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe

35.000 €

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

10.000 €

Opis podprograma
Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih
in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene
na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških
preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje mrliško
ogledne službe.
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041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba

10.000 €

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.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

1 .1 6 4 .5 1 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Občina zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča
stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev.
Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v naši občini. Eden od ciljev s področja športa je povečanje aktivnosti
občanov ter širiti svobodno in neformalno ukvarjanje s športom in s tem bogatiti prosti čas.
Športna infrastruktura je zelo solidno urejena, s čimer je poskrbljeno za veliko število občank in občanov, ki se
ukvarjajo s športom. Na področju športa in prostočasnih aktivnosti občina zagotavlja sredstva za investicije in
investicijsko vzdrževanje, sredstva razdeljena športnim društvom na podlagi razpisa ter sredstva namenjena KŠTM.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj na področju kulture je, da postane kultura generator razvoja občine, da razvija vsa v nadaljevanju
navedena področja ter vzpostavitev prostorskih in drugih pogojev za razvoj le-teh.
Cilj področja proračunske porabe področja za šport je, da postane šport eden izmed nosilcev razvoja občine, da razvija
vsa v nadaljevanju navedena področja ter vzpostavitev prostorskih in drugih pogojev za razvoj le-teh.
Dolgoročni cilj področja mladinskih programov je podpora tako občinskemu javnemu zavodu KŠTM kot ostalim vse
z namenom, da imajo mladi pri odraščanju, oblikovanju identitete, v procesu izobraževanja, vključevanja na trg
delovne sile in še kje, podporo lokalne skupnosti.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20.932 €

Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje. Program
vključuje tudi predstavitev kulturne dediščine v okviru muzejske dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavni strateški cilj je povečanje stopnje varovanja dediščine in izboljšanje njenega upravljanja. Tu je mišljeno
predvsem ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo
smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in drugih obiskovalcev. Vse postopke je potrebno dosledno
voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine oz. tistih spomenikov, ki so v lasti
občine ter njihova predstavitev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

16.432 €

Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti.
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041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena vzdrževanju grobišč, spomenikov in kulturnih objektov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0073 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov

0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka

11.432 €

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. Poleg Občine Šempeter - Vrtojba, ki je vodilni partner projekta,
so v projekt vključeni še štiri partnerji. Predvidena je izdelava različnih promocijskih gradiv na področju kulturne
dediščine, pomemben rezultat bo tudi urejena manjša etnološka zbirka. Operacijo mora dokončno pregledati in
odobriti še Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0021 LAS-Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka

18029002 Premična kulturna dediščina

4.500 €

Opis podprograma
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in
velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi (odkup premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev,
muzejski programi in projekti).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh
pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine.

041820 Muzej - programi in projekti

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov z namenom ohranjanja zgodovinske in
arheološke dediščine, na podlagi pogodbe.

1803 Programi v kulturi

605.759 €

Opis glavnega programa
Iz proračuna kulture občine se financirajo: knjižničarstvo in založništvo, ljubiteljska kulturna dejavnost, umetniški
programi, sofinanciranje projektov v javnem interesu Občine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni
ustvarjalci na področju kulture.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina financira redno dejavnost in programe javnega kulturnega zavoda, ki ga je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne
pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
Občina sofinancira tudi javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij, gospodarskih
organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev so: realizirani programi in projekti ob koncu tekočega
leta, kakovost in odmevnost programov in projektov ter število obiskovalcev.
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo

115.910 €

Opis podprograma
Občina Šempeter - Vrtojba je soustanoviteljica osrednje območne splošno izobraževalne knjižnice, Goriške knjižnice
Franceta Bevka Nova Gorica.
Iz sredstev proračuna občine se financirajo plače zaposlenih in prispevki, materialni stroški delovanja ter nakup
knjižničnega gradiva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je še bolj približati knjižnico uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje
knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na
celotnem območju občine.
Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim
skupinam itd..

041816 Goriška knjižnica

111.910 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač zaposlenim v knjižnici, materialnih stroškov, stroškov potujoče
knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig, tako za matično kot krajevno knjižnico.

041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške obratovanja krajevne knjižnice (komunalne storitve, električna energija, telefon...)

18039002 Umetniški programi

10.000 €

Opis podprograma
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo
javni zavodi na posameznih področjih kulture kot tudi javne kulturne programe in kulturne projekte.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja
realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil.
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in
prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi občine. Drugi cilj podprograma je zagotavljanje čim
boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom, upoštevaje tudi posamezne ciljne skupine, npr.
mladina, otroci ipd.

041819 Gledališče - programi in projekti

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje gledaliških programov (Goriški vrtiljak - Polžkov abonma, predstave za
otroke iz Šempetra pri Gorici in Vrtojbe) in projektov v okviru letne pogodbe.
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041821 Kulturni dom

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov kulturnega doma (Glasbeni abonma,
Glasbena mladina in Otroške likovne ustvarjalnice) v okviru vsakoletne pogodbe.

18039003 Ljubiteljska kultura

55.000 €

Opis podprograma
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave
JSKD v Novi Gorici ter financiranje dejavnosti kulturnih društev na podlagi razpisa.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje
obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, plemenitenje kulturne ponudbe občine in
prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis

51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov društev s področja
kulture in se razdelijo na podlagi javnega razpisa.

041822 JSKD Nova Gorica

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova Gorica, za strokovne
in organizacijske naloge za ljubiteljsko kulturno dejavnost, za izvedbo prireditev in izobraževanja
na področju kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

424.849 €

Opis podprograma
V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in
ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti
za delovanje: nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je
Občina Šempeter-Vrtojba, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih
uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Skupni cilj je, da se dostopnost kulture na vseh
nivojih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število obiskovalcev, število prireditev
namenjenih določenim skupinam.

041801 Drugi odhodki - kultura

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih programov, dogodkov in projektov na področju kulture, ki se
izvajajo za občino tekom leta.
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041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …)

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka združuje sredstva za restavriranje slik in predmetov, nakup umetniških del in drugih predmetov s ciljem
varovanja kulturne dediščine ter drugih aktivnosti s to vsebino.

041823 KŠTM - plače

60.749 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za stroške plač zaposlenih v zavodu v katerih je upoštevano: povišanje plačilnih
razredov zaposlenih, jubilejna nagrada, delo preko delovnega časa in regres.

0418233 KŠTM - materialni stroški

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za materialne stroške za zaposlene v zavodu, ki zajemajo prevoz, prehrano in potne
stroške.

0418741 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Mladinski center

13.300 €

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

041877 Spominsko zgodovinske organizacije

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov in delovanja društev po javnem razpisu.

041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve

8.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo blaga in storitev za zavod (tekoči stroški).

041881 KŠTM - sofinanciranje projektov

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so rezervirana za sofinanciranje projektov - razpisov, na katere se zavod prijavlja.

041882 KŠTM - programi: kultura

23.000 €

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.

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta prenove in adaptacije kulturnega doma v Šempetru. V izdelavi
je strokovna projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. V letu 2021 je predvidena izdelava
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba gr. del se planirana po pridobitvi gradbenega
dovoljenja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter
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0418885 Mladinski center

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta.

1804 Podpora posebnim skupinam

9.000 €

Opis glavnega programa
V okviru programa se namenja posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene skupine.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji tega programa so pomoč pri delovanju veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.

18049001 Programi veteranskih organizacij

9.000 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje programov društev veteranov, borcev, vojnih
invalidov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.

041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…)

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in delovanje društev, ki se razdelijo na podlagi
javnega razpisa.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

528.823 €

Opis glavnega programa
Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih
kategorij v športni dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa:
spodbujanje športnih društev po vključevanju v programe vseh pojavnih oblik športa, občanom omogočiti dostop do
športnih programov in športne infrastrukture, otrokom in mladini omogočiti udejstvovanje v programih športnih
društev.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je, da bo ponudba športno rekreativnih prireditev in dejavnosti še večja in bogatejša.

18059001 Programi športa

497.423 €

Opis podprograma
Programi športa obsegajo: interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter
odraslih, športne prireditve, razpis za športna društva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno strokovno znanje ter
permanentno izobraževanje strokovnih delavcev in izvajalcev športnih programov. Prav tako se je potrebno zavzemati
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za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi
športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.

041833 Večje športne prireditve

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih projektov in prireditev organiziranih na ali za področje občine
(tradicionalne, večdnevne, množični športni dogodki, prireditve v državnem merilu,..).

041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi,
motoklubi)
5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za javni razpis za programe in projekte na področju tehnične kulture.

041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za razpis za programe in projekte na področju radioamaterstva.

041841 Športna društva, programi in drugo

88.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih društev in drugih neprofitnih
organizacij, na podlagi javnega razpisa za šport.

041862 Športni zavodi

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih aktivnosti (tekmovanja, tečaji za otroke, športne aktivnosti po
nacionalnem programu športa in podobno) ter za prireditev Športnik Goriške.

041883 KŠTM - programi: šport

3.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz te proračunske postavke se bodo črpala sredstva za programe s področja športa (športne igre med pobratenimi
občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, …), ki jih bo izvajal ali pripravljal zavod KŠTM.

0418860 Tekoče vzdrževanje in tekoči stroški objekta Športni center

89.000 €

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,…).

041890 Športni center

303.473 €

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 za vodo, elektriko, plin….in novo ureditev
kotlovnice in sanitarije je potrebno izdelati projektno ter izvest investicijo.
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.
Prej je bila PP 0430721.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0005 Športni center

18059002 Programi za mladino

31.400 €

Opis podprograma
Podprogram opredeljuj skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni sistem ukrepov v korist
(hitre in učinkovite) integracije mlade populacije v družbo.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj Občine Šempeter- Vrtojba na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in
kvalitetnejše preživljanje prostega časa.

041851 Mladinske organizacije javnega pomena

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom javnega interesa, ki v
svojem programu izvajajo koordinacijo zdravstvenega in brezplačno letovanje otrok in mladostnikov, ustvarjalnic v
vrtcih in šolah, otroški parlament, obdaritve otrok, humanitarni program, bralna značka...

041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok

4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena mladinskim aktivnostim, za nagrade za najboljše učence, za programe in projekte,
ki jih pripravljajo učenci, dijaki ali študenti oz. drugim aktivnostim v zvezi z mladimi (praktična darila za mlade, ki
so se posebej izkazali, pogostitev na njihovem sprejemu...).

041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta, za stroške počitniškega
varstva otrok ter druge aktivnosti za otroke in mladino med počitnicami.

041885 KŠTM - programi: mladina

16.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka zajema sredstva za programe za mlade (delavnice za otroke in mladino, podpora mladim
amaterskim glasbenim skupinam, počitniške aktivnosti, aktivnosti ob tednu otroka…), ki jih izvaja ali pripravlja
zavod.

19 IZOBRAŽEVANJE

1 .2 9 9 .7 1 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega
glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi pomoči
šolajočim.
Občina Šempeter-Vrtojba je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih zavodov s področja izobraževanja:
•Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
•Osnovna šola KOZARA Nova Gorica
•Glasbena šola Nova Gorica
•Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske
•Ljudska univerza Nova Gorica
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa in ustreznih prostorskih kapacitet za področje
izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok,
mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja
ter izobraževanja odraslih.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

787.830 €

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce
ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih
skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov ter povečevanje deleža otrok,
vključenih v vrtec.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in
standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo:
- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih
starostnih obdobij.
Občina bo zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.

19029001 Vrtci

783.830 €

Opis podprograma
V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki
morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih
skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi
zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje
zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše,
zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter
zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji in naloge vrtca so:
- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih
starostnih obdobij.
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041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za program namenjen otrokom v vrtcu (dodatne izobraževalne aktivnosti).

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah

93.000 €

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.

041923 Različna izobraževanja v vrtcih

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj strokovnih delavcev vrtca in delavnic in drugih izobraževanj za starše.

041924 Publikacija vrtca

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške publikacija »Naš vrtec«.

041929 Novoletna obdaritev otrok

4.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke (pogostitve, majhna darilca, drugi
stroški v zvezi z novoletnim programom za otroke).

041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih
sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih
objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne
spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe vrtcev in na podlagi predhodnega
dogovora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0081 investicijsko vzdrževanje v vrtcih

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti

661.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.
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19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

4.000 €

Opis podprograma
V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja dodatnih programov predšolske vzgoje otrok, kot so
plavalni tečaji, razne kulturne aktivnosti (npr. pevski zbor).

041926 Športni programi predšolskih otrok

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju plavalnega tečaja in drugih športnih aktivnosti za predšolske otroke.

041927 Druge aktivnosti otrok

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnih aktivnosti otrok v vrtcih (npr. pevski zbor).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

402.780 €

Opis glavnega programa
V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol.
Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo
sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja:
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovno in glasbeno šolo in druge materialne stroške,
razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna,
- sredstva za prevoze učencev v skladu z Zakonom o osnovni šoli,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovni in glasbeni šoli,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole,
- sredstva za investicije za osnovne šole in glasbene šole.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Občina bo zagotavljala sredstva za delovanje Osnovne šole Ivana Roba in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva za
investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.

19039001 Osnovno šolstvo

388.800 €

Opis podprograma
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:
- omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega
obdobja,
- posredovati temeljna znanja in spretnosti,
- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.
- Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja
človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in
spoštovanje različnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ohraniti kvaliteto učnega procesa, še nadalje opremljati osnovno šolo ter nadomeščati amortizirano
opremo, šoli zagotoviti sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov ter zagotoviti sredstva za nadstandardno
zaposlene delavce.
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041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih
sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih
objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne
spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega
dogovora.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola

041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena stroškom za vzdrževanje v OŠ Kozara, ki jih bomo opredelili v letni pogodbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške zavarovanja stavb in opreme šole.

041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa za šolske in predšolske otroke (šole v naravi,
didaktični material in športni rekviziti za vrtec).

041956 Osnovna šola Kozara

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa OŠ Kozara v skladu z letno pogodbo in razmerji z ostalimi občinami
soustanoviteljicami, glede na potrebe in število otrok iz občine, ki program zavoda obiskujejo ter sofinanciranju
spremljevalca učenca s posebnimi potrebami.

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače

141.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.

041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški

156.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za materialne stroške dodatnih šolskih programov (predavanja, šole v naravi, tečaji, tabori,
projekti učencev, tekmovanja, čezmejno sodelovanje, srečanja šol in učencev).
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19039002 Glasbeno šolstvo

13.980 €

Opis podprograma
Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Nova Gorica
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa.

041913 Glasbena šola

8.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja in za programe Glasbene šole Nova Gorica,
ki jih obiskujejo otroci iz občine Šempeter-Vrtojba.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje

041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer se nahaja glasbena šola.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje

1905 Drugi izobraževalni programi

23.600 €

Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za zaposlene v šoli in vrtcih, katera so namenjena za različna
izobraževanja, česar cilj je boljša in strokovnejša ponudba storitev, za različne projekte v šoli. Sem spadajo tudi
nagrade za talente z različnih področij.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izobraževanja in s tem povečati kvaliteto storitev.

19059001 Izobraževanje odraslih

2.000 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različna izobraževanja zaposlenih na šoli in v vrtcih.

041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v šoli.

19059002 Druge oblike izobraževanja

21.600 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različne projekte v šoli ter za nagrade za talente.
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041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za predavanja in druge aktivnosti s preventivno vsebino.

041910 Različni projekti v šoli, programi

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za stroške programov in projektov v osnovni šoli: šola v naravi, plavalni tečaji, Eko šola,
zdrava šola, shema šolskega sadja, sodelovanje in projekti z drugimi šolami, čezmejno sodelovanje izvedbi in udeležbi
na raznih šolskih tekmovanjih, prednovoletne aktivnosti, šolska publikacija...

041912 Ljudska univerza

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekoče vzdrževanje, osnovno šolo za odrasle in manjši delež za osnovno
opremo za programe LUNG v skladu za Zakonom o izobraževanju odraslih.

041976 Nagrade za talente

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena javnemu razpisu za uspešne otroke in mlade s področja športa, kulture, izobraževanja in drugo.

1906 Pomoči šolajočim

85.500 €

Opis glavnega programa
Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji:
- zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev v /iz šole skladno z zakonodajo,
- zagotavljali bomo sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente skladno z razpoložljivimi sredstvi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

45.500 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole in regresiranje šolske prehrane.
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

041902 Regresiranje prevozov v šolo

45.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za kritje stroškov prevoza otrok in mladine v šolo.

19069003 Štipendije

40.000 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendije za šolajoče dijake in štipendije.
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041905 Sklad za štipendiranje

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena štipendijam dijakov in študentov na podlagi pogodb in odločb.

20 SOCIALNO VARSTVO

4 2 8 .8 3 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,
- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, posebni socialno varstveni domovi),
za tiste občane Občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči za socialno najšibkejše občane,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in ima stalno prebivališče z
vsaj enim od staršev v Občini,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, ki sicer ne sodijo v
mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilji so predvsem zmanjševanje dejavnikov za nastanek revščine, socialne izključenosti ter ponudba programov za
posamezne socialno ogrožene družbene skupine.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1.700 €

Opis glavnega programa
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za
kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja,
informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se
zagotavljajo iz proračuna.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1.700 €

Opis podprograma
Občina namenja v okviru tega podprograma sredstva za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, pomoč mladim
prostovoljcem, povečanje socialne varnosti občanov in ranljivih skupin, druge aktivnosti lokalnega pomena na
področju sociale).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

042001 Drugi transferji - sociala

1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, pomoč mladim prostovoljcem in uporabnikom
programov dnevnega centra Žarek, povečanje socialne varnosti občanov in ranljivih skupin, druge aktivnosti
lokalnega pomena na področju sociale).
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2002 Varstvo otrok in družine

24.000 €

Opis glavnega programa
Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana ter pomoč občanov v socialnih stiskah.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj je zmanjšanje socialne stiske posameznih družbenih skupin ter pomoč mladim družinam.
Doseganje ciljev se meri na podlagi spremljanja izvajanja programov ter s spremljanjem števila prejemnikov
konkretnih denarnih pomoči.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

24.000 €

Opis podprograma
Občina v okviru tega podprograma zagotavlja izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih
ranljivim skupinam.

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za pomoč občanom v socialnih stiskah (nakup šolskih potrebščin, pomoč v
stanovanjski skupnosti, pomoč pri prehodnih nastanitvah za občane, ki nimajo doma, ...)

042009 Denarne pomoči za novorojenčke

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, ki se izplačujejo na podlagi pravilnika. Višina
sredstev je rezervirana na podlagi preteklega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

403.130 €

Opis glavnega programa
V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o
socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire
družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje
mreže javne službe za storitev pomoči družin na domu in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom.
Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in
starejšim.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilj glavnega programa je pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski, vzpostavitev mreže
programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj
izključene skupine prebivalstva.
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20049002 Socialno varstvo invalidov

100 €

Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko
pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same
opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v
družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

042004 Izplačila družinskemu pomočniku

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so rezervirana za sofinanciranje družinskega pomočnika (plača, prispevki).

20049003 Socialno varstvo starih

345.530 €

Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje občine za programe, namenjene starejšim občankam in občanom občine. Gre tako
za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč
družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v
družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa
do storitev v domovih za starejše.

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu

108.500 €

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

132.000 €

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

042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za društva upokojencev na podlagi javnega razpisa.

042013 Obratovalni stroški za CDAS

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših (elektrika, voda,
smetarina, pisarniški material in drugo) na podlagi porabe v preteklem letu.
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042021 CDAS - animator

25.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti starejših.

042022 CDAS - prostori

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za dnevne aktivnosti starejših.
Sredstva za ta namen so se v preteklih letih črpala iz drugih postavk.

042026 Pomoč na domu – nakup vozila

9.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za leto 2021 se doda postavka 042026 Pomoč na domu - nakup vozila v višini 9.830,00 EUR za nakup vozila, ki je
že naročeno, dobava pa nekoliko zamuja in bo lahko plačano šele v letu 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0015 Pomoč na domu – nakup vozila

042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS

57.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nakup dodatnega prostora za CADS v Šempetru na naslovu Cesta prekomorskih brigad 62a, če uspemo na javni
dražbi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0016 Nakup dodatnega prostora za CDAS

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

22.500 €

Opis podprograma
V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v občini, ki zaidejo v
materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu ter sredstva razdeljena na razpisu
namenjena za delovanje in programe humanitarnih organizacij, ki delujejo v naši občini in nudijo finančno podporo
krajanom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst denarnih
pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki.

042003 Subvencije stanarin

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje stanarin po odločbah CSD in drugih stroškov za ta namen.

042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za javni razpis, za delovanje in programe humanitarnih organizacij, ki delujejo v
naši občini in nudijo finančno podporo krajanom Šempetra in Vrtojbe.

89

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

35.000 €

Opis podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in
zavodov s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih prostorov za njihovo delovanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o humanitarnih dejavnostih,
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti za osebe, ki si z lastnimi prihodki ne zmorejo plačati
osnovnih stroškov za preživetje ter omogočanje delovanja društev, ki delujejo na humanitarno zdravstvenem in
socialnem področju.

042010 Humanitarne organizacije

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarno zdravstvenem in
socialnem področju, na podlagi javnega razpisa.

042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so pretežno namenjena za denarne pomoči občanom v socialnih stiskah, ki jih dobijo na podlagi odločb
(plačajo se računi za osnovne življenjske potrebe) ter delček za delovanje in programe Rdečega križa.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1 1 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in
neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Občina se lahko zadolžuje le za
investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti proračun. Investicije, ki se
financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov. V kolikor proračun posameznega leta predvideva
zadolžitev, je sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Prvi dolgoročni cilj, ki ga zasledujemo pri servisiranju javnega dolga je, da letne obveznosti iz naslova vračila glavnice
in obresti ne presežejo zakonskih omejitev. Drugi cilj je pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za odplačila
obveznosti iz naslova obresti.

2201 Servisiranje javnega dolga

11.000 €

Opis glavnega programa
S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnavati skladno z veljavnim proračunom
in pogodbenimi določili.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne presegajo
zakonskih omejitev.
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
11.000 €
Opis podprograma
Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnic in
obresti za najete kredite.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin, Pravilnik
o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

042203 Odplačilo obresti zadolževanja

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu obresti od kreditov v skladu s sklenjenimi pogodbami.

05 Skupna občinska uprava

274.473 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2 7 4 .4 7 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Iz Medobčinske uprave je izstopila Občina Ajdovščina, z dnem 1.1.2020, tako da sedaj deluje na MU na območju
štirih občin, in sicer: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina
Vipava.
V svoji sestavi ima Skupna občinska uprava eno svetovalko (administracija), štiri občinske redarje ter inšpektorja, ki
je hkrati vodja uprave.
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini ter
država iz državnega proračuna.

0603 Dejavnost občinske uprave

274.473 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje skupne občinske uprave.
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v skupni občinski upravi, materialne stroške ter
nakup opreme povezane z delovanjem skupne občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

232.173 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v skupni občinski upravi in materialne stroške,
povezane z delovanjem skupne občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
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050600 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z
delom
200.792 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PP se je preimenovala, hkrati pa se je PP priključilo še PP 050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje in
050606 Jubilejne nagrade in odpravnine SOU. Spremembe so bile narejene zaradi zagotovitve večje preglednosti
proračuna.
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
- izplačilu jubilejnih nagrad
- plačevanju prispevka dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se plačuje javnim uslužbencem kot dogovor
uskladitve plač. Zneski so zakonsko določeni, zato bo postavka črpana v skladu z zakonodajo.

050639 Materialni stroški medobčinske uprave

31.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odprla se je nova PP. Na novi PP so združene PP: 050616 Pisarniški material in storitve, 050617 Čistilni material in
storitve, 050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov, 050619 časopisi, revije in strokovna literatura SOU, 050620
Računalniške storitve, 050621 Uniforma in službena obleka, 050622 Strokovna izobraževanja SOU, 050623 Telefon,
mobitel, fax SOU, 050624 Poštnina in kurirske storitve ter 050635 Drugi operativni odhodki.
Sredstva na postavki so namenjena za:
-nakup pisarniškega materiala
-nakup čistilnega materiala in storitev
-varovanje zgradbe oz. poslovnih prostorov
-nakup časopisa in strokovne literature
-plačilo računalniških storitev
-nakup uniform in službene obleke
-poravnavo stroškov izobraževanja in seminarjev
-poravnavo stroškov telefona, mobitela in faksa
-poravnavo stroškov poštnine in kurirskih storitev
-druge operativne odhodke.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
42.300 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne
prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje skupne občinske uprave.

050632 Najemnine za poslovne prostore

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva bomo namenili za poravnavo stroškov najemnine za poslovne prostore za naslednje leto.
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050640 Stroški vozil medobčinske uprave

14.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovala se je nova PP. Nastala je z združitvijo naslednjih PP: 050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva,
050626 Vzdrževanje in popravila vozil, 050627 Pristojbine za registracije vozil, 050628 Zavarovalne premije za
motorna vozila ter 050636 Zavarovalne premije.
Sredstva na postavki so namenjena za:
- nakup goriv in maziv za prevozna sredstva
- vzdrževanje in popravila službenih vozil
- registracijo službenih vozil
- plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila (službena vozila)
- plačilo zavarovalnih premij.

050641 Nakup opreme za delovanje medobčinske uprave

7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
To je nova PP, ki je nastala z združitvijo naslednjih PP 050629, 050630, 050633 in 050631.
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje medobčinske uprave (npr. pisarniško
pohištvo, strojna računalniška oprema, telekomunikacijska oprema, licenčna programska oprema ter druga oprema).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-21-0015 Nakup opreme za delovanje medobčinske uprave

06 Režijski obrat
06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.448.570 €
2 5 2 .7 7 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Režijski obrat opravlja manjša režijska dela, ki jih ne opravljajo koncesionarji.

0603 Dejavnost občinske uprave

252.770 €

Opis glavnega programa
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje režijskega obrata.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Stabilno delovanje režijskega obrata.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana.

06039001 Administracija občinske uprave

149.950 €

Opis podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v režijskem obratu in materialne stroške, povezane
z delovanjem režijskega obrata.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Navodilo za načrtovanje sredstev za plače, prispevke
in davke, Kolektivna pogodba za javni sektor, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon
o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z
delom
63.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obstoječa PP se je preimenovala in hkrati se je združila z PP 060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine ter 060615
RO - dodatno pokojninsko zavarovanje.
Postavka predvideva izplačilo plače, regresa za letni dopust ter vračilom materialnih stroškov zaposlenih v režijskem
obratu. Plače so planirane za 5 zaposlenih. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena glede na pričakovana
pogajanja med vlado in sindikati. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in
plače.
Postavka zajema tudi sredstva za plačilo stroškov jubilejnih nagrad.
V Režijskem obratu je predvideno skupno 12 zaposlenih: vodja, strokovni sodelavec VII/1, vzdrževalec V-I, čistilka
II, 2 komunalna delavca II, delovodja V, 2 vzdrževalca IV-II, komunalni delavec I in 2 receptorja IV, ki so razporejeni
na postavke 060601, 061501, 061602, 061603 in 061604.

060602 Materialni stroški režijskega obrata

83.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovala se je nova PP, ki je nastala iz naslednjih PP postavk: 060603 RO - voda in komunalne storitve, 060604
RO - telefon, mobi, fax, 060616 RO - računalniške storitve, 060617 RO - pisarniški material in storitve, 060618 RO
čistilni material in storitve, 060619 RO električna energija parking MMP, 060620 RO poštnina in kurirske storitve,
060626 Drugi odhodki RO, 060628 Tekoči stroški vzdrževanja, 060629 Nakup materiala, 060637 Drugi splošni
material in storitve ter 060640 Stroški bančnih storitev.
Postavka zajema sredstva za plačilo:
- stroškov vode in komunalnih storitev
- stroškov telefona, mobitela, faksa
- stroškov računalniških storitev
- pisarniškega materiala in plačilo storitev
- stroškov čistilnega materiala in plačilo storitev
- stroškov električne energije
- stroškov poštnine in kurirskih storitev
- nepredvidenih odhodkov
- stroškov nakupa materiala
- drugega splošnega materiala in plačila storitev
- bančnih stroškov, ki nastanejo pri pologu gotovine od parkirnin
- stroškov tekočega vzdrževanja.

060638 Študentsko delo

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
102.820 €
Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne
prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje režijskega obrata.

060630 Nakup opreme

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za nakup opreme (programske opreme in računalnikov ter druge opreme).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat

060632 Najem skladišča

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sredstva za plačilo najema skladišča.

060642 Nakup osebnega vozila

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je namenjena nakupu službenega vozila, ki ga bodo potrebovali zaposleni na režijskem obratu. Slednji bo
zagotavljal njihovo večjo varnost v cestnem prometu ter pripomogel k učinkovitejšemu delu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0017 Nakup osebnega avtomobila za RO

060647 Nakup namenskega vozila za RO

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema zamenjavo obstoječega vozila namenjenega lokalnemu pobiranju navlake in odpadkov ter prevozu
manjših stvari oziroma predmetov.
NAMEN IN CILJI: vzdrževanje reda in čistoče na javnih površinah občine.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0007 Nakup namenskega vozila za RO

060648 Stroški vozil režijskega obrata

18.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
To je nova PP, ki je nastala iz PP 060621 RO Goriva in maziva RO, 060633 Vzdrževanje in popravila vozil, 060634
Pristojbine za registracijo motornih vozil in 060635 Zavarovalne premije za motorna vozila.
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo:
- stroškov goriva in maziva
- stroškov vzdrževanja in popravila službenih vozil
- pristojbin za registracijo motornih vozil
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- zavarovalnih premij motornih vozil.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

4 .0 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
S sprejetjem Energetskega zakona so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja
učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti
in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo
in vodo. Področje zajema oskrbo s toplotno energijo, fotovoltaiko in učinkovito rabo energije.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Energetski zakon, Nacionalni energetski program.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami, povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij
ter zniževanje stroškov za energijo in vodo.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
4.000 €
Opis glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4.000 €

061201 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se bo z letom 2021 preštevilčila (prej 041210). Postavka zajema vzdrževalna dela na fotovoltaični elektrarni
(redno vzdrževanje, košnja,..)

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
5 3 .0 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Področje se nanašajo na:
- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.
Pretežni delež proračuna je namenjenega za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za zagotavljanje
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza
potnikov v mestnem prometu.
Naloge investicijskega značaja so: zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste
cestnega prometa, izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture, upravljanje s prometno
signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.
V Občini Šempeter-Vrtojba se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v podjetju
Nomago d.o.o..
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine.
Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN).
Enotni programski dokumenti: Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem
prometu, Zakon o graditvi objektov.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji se nanašajo na izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje primerne pretočnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

53.000 €

Opis glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za upravljaje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno
signalizacijo, cestno opremo in naprave. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna
prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti ter zagotavljanje prevoznosti oziroma
dostopnosti.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje
prometne varnosti za vse udeležence v prometu.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na: izgradnja investicij - novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje
cest, prijava na državne in evropske razpise, ureditev evidenc, sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov.

13029004 Cestna razsvetljava

53.000 €

Opis podprograma
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse prometne javne površine in zagotovljena
njihova varnejša uporaba.

061301 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja objektov in naprav javne
razsvetljave
53.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PP se je preštevilčila (prej 041312). Sredstva na postavki so namenjena plačilu javne razsvetljave na območju Občine
Šempeter-Vrtojba, med drugim zajema tudi stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave.
NAMEN IN CILJI:
- zmanjševanje porabe energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin
- s sprotnim vzdrževanjem javne razsvetljave zagotoviti občanom prijetnejše in varnejše bivalno okolje.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
7 7 0 .0 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter na trajnostni rabi
naravnih virov in delov okolja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja
posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

770.000 €

Opis glavnega programa
Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, predvsem zaradi uresničevanje
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic
obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

770.000 €

Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov
na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov,..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč.

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov

120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se je v letu 2021 preštevilčila (prej 041509).
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 letošnjem letu. Zaradi plačilnih rokov lahko sredstva v skupni višini
120.000 EUR planiramo za proračun 2021, kar je uvrščeno v NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov

061501 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela

62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V primerjavi s preteklim letom je dodana postavka Stroški izvajanja GJS - ravnanja z odpadki. Postavka predvideva
izplačilo plače, regresa za letni dopust ter vračilom materialnih stroškov zaposlenih v Režijskem obratu in premije
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Plače so planirane za zaposlene na Režijskem obratu, ki opravljajo naloge s
področje ravnanja z odpadki. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena glede na pričakovana pogajanja
med vlado in sindikati. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in plače.
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Postavka zajema tudi sredstva za plačilo stroškov jubilejnih nagrad.
V Režijskem obratu je predvideno skupno 12 zaposlenih: vodja, strokovni sodelavec VII/1, vzdrževalec V-I, čistilka
II, 2 komunalna delavca II, delovodja V, 2 vzdrževalca IV-II, komunalni delavec I in 2 receptorja IV, ki so razporejeni
na postavke 060601, 061501, 061602, 061603 in 061604.

061502 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - ostali stroški

588.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V primerjavi s preteklim letom je dodana postavka Stroški izvajanja GJS - ravnanja z odpadki. Postavka zajema plačila
drugega splošnega materiala in storitev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3 6 8 .8 0 0 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obsega prostorsko načrtovanje, komunalno dejavnost
(oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, urejanje objektov za rekreacijo), spodbujanje stanovanjske
gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt.
Ostali dokumenti: Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah.

1603 Komunalna dejavnost

368.800 €

Opis glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih in
druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine.
Cilj rednega vzdrževanja pokopališč in poslovilnih objektov je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje
poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Dolgoročno pa širitev in rekonstrukcija
pokopališč.
Cilj Občine je ureditev objektov za rekreacijo ter ureditev okolice Občine za dobro počutje občanov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

32.000 €

Opis podprograma
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov ZGO
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.

061608 Vzdrževanje pokopališč

32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se je preštevilčila v letu 2021 (prej 041672). Postavka vključuje vzdrževanje pokopališča v Šempetru in
Vrtojbi.
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NAMEN IN CILJI: učinkovita oskrba prebivalstva ob izrednih dogodkih in skrb za čim lepši izgled obeh pokopališč
v občini.

16039003 Objekti za rekreacijo

175.000 €

Opis podprograma
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Urejeno urbano okolje.

061602 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - stroški dela
74.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka predvideva izplačilo plače, regresa za letni dopust ter vračilom materialnih stroškov zaposlenih v režijskem
obratu. Plače so planirane za 5 zaposlenih. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena glede na pričakovana
pogajanja med vlado in sindikati. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek regresa in
plače.
Postavka zajema tudi sredstva za plačilo stroškov jubilejnih nagrad.
V Režijskem obratu je predvideno skupno 12 zaposlenih: vodja, strokovni sodelavec VII/1, vzdrževalec V-I, čistilka
II, 2 komunalna delavca II, delovodja V, 2 vzdrževalca IV-II, komunalni delavec I in 2 receptorja IV, ki so razporejeni
na postavke 060601, 061501, 061602, 061603 in 061604.

061605 Stroški izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin - ostali stroški
101.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
PP se je preimenovala. K obstoječi PP se je priključilo še PP 041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne
storitve.
Postavka zajema:
- plačilo stroškov za urejanje okolice v občini, predvsem s področja vrtnarskih storitev
- izvajanje splošne komunalne dejavnosti (čiščenje ulic, košnja, vzdrževanje zelenih površin,…
NAMEN IN CILJI: vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled površin na območju občine.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

161.800 €

Opis podprograma
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami občine.

061601 Izvrševanje dela v splošno korist

2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina bo z letošnjim letom v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, uprava RS za probacijo omogočala
izvrševanje dela v splošno korist. Dela v splošno korist se bodo izvajala v okviru režijskega obrata. Osebe ki bodo
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pristopile k Občini kot izvajalcu dela v splošno korist, bo napotila Uprava RS za probacijo in bodo ta dela izvajala kot
način izvršitve:
- kazni zapora ali
- denarne kazni po zakonu, ki ureja kazenske sankcije, v postopku poravnavanja ali po odloženem pregonu po zakonu,
ki ureja kazenski postopek, ali - namesto plačila globe in stroškov postopka po zakonu, ki ureja prekrške.
Občina bo z izvajanjem imela stroške za zavarovanje delavcev, zdravniškega pregleda, usposabljanja iz varstva pri
delu, ter prevoza in malice.
Uprava za probacijo bo na podlagi izstavitve računa Občine vse navedene stroške povrnila.

061603 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč
- stroški dela
54.750 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V primerjavi s preteklim letom je dodana postavka Stroški izvajanja GJS - Upravljanja in urejanja plačljivih parkirišč.
Postavka predvideva izplačilo plače, regresa za letni dopust ter vračilom materialnih stroškov zaposlenih v Režijskem
obratu in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja. Plače so planirane za zaposlene na Režijskem obratu, ki
opravljajo naloge s področje ravnanja z odpadki. Tako plača kot tudi regres za letni dopust sta ocenjena glede na
pričakovana pogajanja med vlado in sindikati. V kolikor se bo spremenila plačna lestvica, se bo spremenil tudi znesek
regresa in plače.
Postavka zajema tudi sredstva za plačilo stroškov jubilejnih nagrad.
V Režijskem obratu je predvideno skupno 12 zaposlenih: vodja, strokovni sodelavec VII/1, vzdrževalec V-I, čistilka
II, 2 komunalna delavca II, delovodja V, 2 vzdrževalca IV-II, komunalni delavec I in 2 receptorja IV, ki so razporejeni
na postavke 060601, 061501, 061602, 061603 in 061604.

061604 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje
- stroški dela
5.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki 061604 je zagotovljena četrtina sredstev za plače za enega vzdrževalca V-I. Ostali stroški sredstev za
njegovo plačo in ostale osebne prejemke so zagotovljeni na postavki 060601.

061606 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč
- ostali stroški
98.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V primerjavi s preteklim letom je dodana postavka Stroški izvajanja GJS - Upravljanja in urejanja plačljivih parkirišč.
Postavka vsebuje stroške varovanja zgradb in prostorov in urejanja plačljivih parkirišč (prej postavki 060627,
060631).

061607 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje
- ostali stroški
1.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Oblikovala se je nova PP in sicer Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - ostali
stroški.
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo drugega materiala in storitev.
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
04 Občinska uprava
14 GOSPODARSTVO

-24.839 €
24.839 €
2 4 .8 3 9 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

24.839 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

24.839 €

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške

24.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena za poslovanje sklada ter stroške zaposlenih.

C. RAČUN FINANCIRANJA
04 Občinska uprava
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

-422.307 €
422.307 €
4 2 2 .3 0 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in
neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Občina se lahko zadolžuje le za
investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti proračun. Investicije, ki se
financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov. V kolikor proračun posameznega leta predvideva
zadolžitev, je sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Prvi dolgoročni cilj, ki ga zasledujemo pri servisiranju javnega dolga je, da letne obveznosti iz naslova vračila
glavnice in obresti ne presežejo zakonskih omejitev. Drugi cilj je pravočasna zagotovitev zadostnih sredstev za
odplačila obveznosti iz naslova obresti.

2201 Servisiranje javnega dolga

422.307 €

Opis glavnega programa
S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnavati skladno z veljavnim
proračunom in pogodbenimi določili.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne
presegajo zakonskih omejitev.

102

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
422.307 €
Opis podprograma
Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnic
in obresti za najete kredite.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin, Pravilnik
o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)

422.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Višina odplačila obrokov od domačega zadolževanja je predvidena v skladu z anuitetnimi načrti že sklenjenih
kreditnih pogodb.
vrsta kredita
SANPAOLO BANK
MGRT - štartna rampa 2016
MGRT - Feiglova 2017
MGRT - krajevna knjižnica 2018
MGRT - parkirišče nasproti zelenega vrta v
Vrtojbi 2019
MGRT - krožišče pri Hoferju - se bo nejel
2020
Unicredit Banka Slovenije
skupaj letne glavnice vseh kreditov

začetek odplačila
29.09.2017
15.03.2018
15.03.2019
15.03.2020

konec odplačila
28.02.2023
15.09.2026
15.09.2027
15.09.2028

višina
glavnice/mesec
20.091,06 €
1.603,83 €
1.669,50 €
2.020,45 €

letno odplačilo
glavnice leto 2021
241.092,72 €
3.207,66 €
3.339,00 €
4.040,90 €

15.03.2021

15.09.2029

1.979,49 €

3.958,98 €

15.03.2022
30.06.2020

15.09.2030
29.05.2026

1.498,94 €
13.889,00 €

0,00 €
166.668,00 €
422.307,26 €
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IV. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
03 Župan
0 7 O B RA M B A IN UK R EP I O B I Z RE D NIH DO G O DK IH

36.520 €
3 6 .5 2 0 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

36.520 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.000 €

OB183-09-0102 Nakup opreme MTS za CZ

10.000 €

Namen in cilj
Opremo se nabavlja za potrebe delovanja CZ, za nemoteno delovanje le-te in zagotavljanja čim boljših pogojev zaščite
in reševanja.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

26.520 €

OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme za PGD Šempeter. Sredstva so namenska.

OB183-20-0004 Nakup vozila - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
16.520 €
Namen in cilj
Dne 10.02.2020 je občina podpisala sporazum z MONG, Občino Kanal ob Soči, Občino Brda, Občino Miren Kostanjevica, Občino Renče - Vogrsko in DENG, s katerim se bo pristopilo k skupni nabavi sofinanciranega novega
vozila za gašenje in reševanje z višin (avtolestev s košaro) za potrebe GENG. Predvidena ocenjena vrednost nakupa
avtolestve znaša 700.000,00 EUR z DDV. Finančna obveznost v skladu s sporazumom za Občino Šempeter - Vrtojba
znaša 16.520,00 EUR.

04 Občinska uprava
0 4 SK UPN E AD M I NI S TR A T IV N E S L U Ž B E I N S P LO Š N E J AV NE S TO RI T V E

5.065.592 €
1 1 9 .8 4 0 €

0403 Druge skupne administrativne službe

119.840 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

119.840 €

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine
115.000 €
Namen in cilj
Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in sicer:
- humanitarni objekt na bivšem mejnem prehodu v Šempetru,
- poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 137 (zadružni dom v Vrtojbi),
- krajevni odbor Šempeter na naslovu Trg Ivana Roba 4,
- balinišče v Vrtojbi,
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- poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 145,
- Mladinski center Vrtojba,
- zaklonišče Podmark,
- poslovni objekt na naslovu Trg Ivana Roba 3,
- poslovni objekt na naslovu Cesta goriške fronte 2,
- poslovna stavba občine na naslovu Trg Ivana Roba 3a (dvorec Coronini).
Na postavki so tudi sredstva, ki so namenjena nakupu opreme stavb, ki so v lasti Občine.
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji
Stanje projekta
Prostori in oprema poškodovana oziroma dotrajana.

OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14

4.840 €

Namen in cilj
Namen in cilji: odkupiti so-lastni delež v celoti, glede na to, da je občina lastnik že več kot 80% navedene
nepremičnine.
Stanje: pridobiti lastništvo stavbe na naslovu Griči 14 v celoti.

0 6 LO K A LN A SA MO U PRA VA

3 6 .0 0 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave

36.000 €

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

36.000 €

OB183-20-0001 Nakup vozil za občinsko upravo

24.500 €

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.

OB183-21-0001 Nakup opreme za delovanje občinske uprave

11.500 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena:
- za nakup nove programske opreme za občinsko upravo in nakupu ostale strojne ter programske opreme.
- za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave.
- nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave.
- nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.
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1 1 K M E T IJ S TVO , G O ZD AR S T VO IN R I BI Š TV O

3 4 .4 6 5 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

34.465 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

34.465 €

OB183-17-0013 LAS - Projekt pot miru

1.608 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za sodelovanje pri aktivnostih občine v okviru projekta sodelovanja Pot miru. V
navedeni projekt je vključenih več občin.

OB183-17-0015 LAS - Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na
podeželju
415 €
Namen in cilj
Preimenovana postavka iz: Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja
prebivalcev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektnih predlogov v okviru razpisa LAS.

OB183-18-0009 LAS - Ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja

15.000 €

Namen in cilj
Proračunska postavka je namenjena pripravi projektov in programov v okviru strategije lokalnega razvoja LAS V
objemu sonca.

OB183-19-0003 Walk of peace

17.442 €

Namen in cilj
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.

OB183-20-0008 Urbani EKOKROG

0€

Namen in cilj
Urbani EKOKROG je predlog projekta, ki ga je Občina Šempeter – Vrtojba v letu 2020 prijavila na 2. Javni poziv za
izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za LAS V objemu sonca iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija bo prispevala k ciljem v okviru U3.1. Ohranjanje naravnih danosti, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti
ter kulturne dediščine in vključuje tudi manjše naložbe v hortikulturno ureditev območja, kar bo vplivalo na
revitalizacijo območja in bolj racionalno rabo primestnega prostora. Operacijo mora dokončno pregledati in odobriti
še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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1 3 PRO M E T, PRO M E T NA IN FR AS T RU K T U R A I N K O M UN IK AC IJ E

1 .5 4 8 .0 0 0 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.548.000 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.403.000 €

OB183-09-0018 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti

8.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema vzdrževanje in obnovo traktorskih in kolesarskih poti na Vrtojbenskem polju in na Gričih, kar bo
pripomoglo k večji varnosti uporabnikov omenjenih poti. V okviru tega je planirano ureditev odvodnjavanja, ureditev
propustov, gramoziranje poti, asfaltiranje,..
NAMEN IN CILJI: Ureditev traktorskih in kolesarskih poti v Občini.
Stanje projekta
Neurejeni odseki traktorskih in kolesarskih poti.

OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo

30.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in
investicijski inženiring za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske in peš poti).
NAMEN IN CILJI: Izdelava študij izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

OB183-09-0092 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

5.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izvedba aktivnosti se bo začela po sprejemu sprememb OPNja, kot ukrep varnih poti do šol in vrtcev.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti.

OB183-11-0052 Ureditev opekarniške ulice

220.000 €

Namen in cilj
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. Sredstva na postavki so namenjena za
izvedbo prve faze projekta, to je odsek od izvoza HC do dostopne poti proti RC Vrtojba.

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

400.000 €

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

220.000 €

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 2019 je bil izdelan projekt za izvedbo. Investicija ima predvideno sofinanciranje
iz Eko sklada.
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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.
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.

OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu

25.000 €

Namen in cilj
Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze Na hribu ob obvoznici. V letu 2019 je bila naročena projektna
dokumentacija. Zaključek izdelave dokumentacije je predviden v letu 2020-2021, pričetek izvedbe se planira v letu
2022. Investicija ima predvideno sofinanciranje nepovratne finančne spodbude za naložbe v izgradnjo kolesarske
infrastrukture (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).
Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih posegov, ki bi zagotovile
večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo ter omogočale lažji dostop do podeželskih območij in
zagotavljale povezavo podeželja z mesti.

OB183-18-11 Urejanje Krožne ceste

35.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena ureditvi dela krožne ceste v Vrtojbi (izdelava vozišča, asfaltacija in izdelava pločnika).

OB183-19-0001 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)180.000 €
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 pričetek
izvedbe planira v drugi polovici leta 2020, glavnina investicije se prestavi v prvo polovico leta 2021.
Eko sklad ima 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

OB183-21-0002 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik70.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena izgradnji prometne infrastrukture na območju poslovne cone Lavžnik.
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OB183-21-0003 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni ob hitri cesti v
Vrtojbi
70.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena izgradnji prometne infrastrukture na območju poslovne cone ob hitri cesti v Vrtojbi.

OB183-21-0004 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje

70.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena izgradnji prometne infrastrukture na območju poslovne cone Polje.

OB183-21-0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov
70.000 €
Namen in cilj
Postavka zajema:
- vzdrževanje trgov in ulic v mestu in naseljih
- čiščenje, pometanje in pranje javnih cest
- praznjenje in vzdrževanje košev za smeti
- vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, ograj, klopi, igral
- postavljanje in vzdrževanje opozorilnih napisov na javnih površinah
- tekoče in interventno vzdrževanje in obnova tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja
- obnavljanje talne in vertikalne signalizacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

95.000 €

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju

40.000 €

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

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju

40.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu
ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta.
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.

OB183-17-0018 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni
promet
15.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena izboljšavi informacijskega sistema za sledenje in obveščanje potnikov o prihodu
avtobusov v javnem potniškem prometu.
Stanje projekta
Pomanjkljivo sledenje in obveščanje potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu.
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13029004 Cestna razsvetljava

35.000 €

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba

10.000 €

Namen in cilj
Obstoječa javna razsvetljava je na območju Vrtojbe 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 bila opravljena zamenjava vseh svetilk ki ne izpolnjujejo zahtev Uredbe. V začetku leta 2019 je bila pripravljena
projektna dokumentacija za zamenjavo razsvetljave na nivoju PZI-ja, ki je služil tudi za pripravo javnega naročila.
Izbran je bil izvajalec del.
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

25.000 €

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 opravljena zamenjava vseh svetilk ki ne izpolnjujejo zahtev Uredbe. V začetku leta 2019 je bil pripravljena
projektna dokumentacija za zamenjavo razsvetljave na nivoju PZI-ja, ko je služil tudi za pripravo javnega naročila.
na javnem natečaju je bil izbran izvajalec del.
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v prometu ter
zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

1306 Telekomunikacije in pošta

15.000 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

15.000 €

OB183-18-0012 WiFi4EU

15.000 €

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.
Razpis EU v sklopu pobude WiFi4EU je bil namenjen financiranju opreme za vzpostavitev brezplačne povezave WiFi
na javnih mestih kot so trgi, parki in bolnišnice. Financiranje v višini 15.000 EUR po občini bo namenjeno izgradnji
omrežij, ki se ne pokrivajo 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.

1 5 VA RO V ANJ E O K O LJ A I N NA RA VN E D E DI ŠČ I N E
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1 .3 0 3 .5 5 3 €
1.298.553 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

200.000 €

OB183-09-0039 Ekološki otoki

20.000 €

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.
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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.

OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču

200.000 €

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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.033.951 €

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

190.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove kanalizacijskega
omrežja. Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo.
Sredstva se financirajo iz omrežnine.
NAMEN IN CILJI: Investicijsko vzdrževanje in obnova, izboljšanje bivalnih pogojev in čistejše okolje.

OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

3.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti od Vrtojbe do Križcjana. Projekt je pogojen s postopkom
pridobitve zemljišč, v fazi je preverjanje postopkov denacionalizacije.
Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih posegov, ki bi zagotovile
večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo ter omogočale lažji dostop do podeželskih območij in
zagotavljale povezavo podeželja z mesti.

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

130.951 €

Namen in cilj
Nakup zemljišč na območju centralne čistilna naprave v Vrtojbi pod stavbo v idealnem deležu 21,09%.

OB183-21-0006 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
10.000 €
Namen in cilj
Postavka zajema sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju
Občine Šempeter-Vrtojba. Do nepovratnih sredstev so upravičene osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine
Šempeter-Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb. Proračunska postavka se
je preimenovala iz 043071 v 041548.
NAMEN IN CILJI: Namen in cilj dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup in vgradnje male komunalne čistilne
naprave je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih v Občini
Šempeter-Vrtojba, ki ležijo izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Slovenji, ki ga je
sprejela vlada RS. Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno
kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko
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upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Namen
in cilj dodeljevanja sredstev je torej spodbujanje k varstvu okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi
odpadnimi vodami.

OB183-21-0007 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik

100.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (kanalizacije) v poslovni coni Lavžnik.

OB183-21-0008 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi
100.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (kanalizacije) v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi.

OB183-21-0009 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje

100.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (kanalizacije) v poslovni coni Polje.

OB183-21-0010 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza
protipolavnih ukrepov)
400.000 €
Namen in cilj
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.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

44.602 €

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET

44.602 €

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

5.000 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5.000 €

OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektna dokumentacija za re

5.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena pridobitvi hidroloških osnov za idejno zasnovo (prispevne površine z upoštevanjem bodoče
urbanizacije), potrditev s strani ARSO. Na podlagi hidroloških osnov se predvideva izdelava idejne zasnove za
regulacijo kot podlage za pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije za fazno izvedbo.
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1 6 PRO S TO R SK O P LA NI RA NJ E IN S T ANO V ANJ SK O K O MU NA L N A D EJ AV NO ST
1 .0 5 5 .0 0 0 €
1603 Komunalna dejavnost

605.000 €

16039001 Oskrba z vodo

300.000 €

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)

60.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega omrežja.
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo.
Sredstva se financirajo iz omrežnine.
NAMEN IN CILJI: Sanacija vodovoda, manjša izguba vode.
Stanje projekta
Na določenih mestih so dotrajane cevi vodovoda, zato se planira popravila in menjava le-teh.

OB183-13-0008 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji

150.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Sama izvedba vodovoda in kanalizacije je
predvidena za leto 2021.

OB183-21-0011 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (vodovoda) v poslovni coni Lavžnik.

OB183-21-0012 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi30.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (vodovoda) v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi.

OB183-21-0013 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje

30.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena gradnji javne infrastrukture (vodovoda) v poslovni coni Polje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba

85.000 €
5.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Vrtojba.
NAMEN IN CILJI: urejen prostor na pokopališču.

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter

5.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Šempeter.
NAMEN IN CILJI: urejen prostor na pokopališču.
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Stanje projekta
Pomanjkanje prostora za pokop.

OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru
75.000 €
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru (za izdelavo 2. faze pokopališča:
grobna polja in mrliška vežica).

16039003 Objekti za rekreacijo

OB183-11-0056 Oprema za trim stezo fitnes

100.000 €
5.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi opremi na trim stezah. Cilj je zagotavljati varnost
uporabnikov ter narediti opremo zanimivo za uporabo.

OB183-13-0027 Športni park Šempeter

80.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter. V letu 2021 se planira izvedba kolesarske pot
od ŠPŠ do železniškega podvoza, ki se nahaja na Ulici padlih borcev.
NAMEN IN CILJI: ureditev območja športnega parka za šport, rekreacijo in v zadovoljstvo občanov.

OB183-15-0007 Rekreacijski center Vrtojba

15.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena za izvedbo del projekta Rekreacijski center Vrtojba, ki je bil financiral prek Evropskega
združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Predmet projekta je izgradnja infrastrukture na rekreacijskem območju
v zgornji Vrtojbi z osnovno ureditvijo predvidenih površin kapa. Za leto 2021 se planira še ureditev gozdnih površin
na območju kampa.
NAMEN:
Ureditev širšega območja površin za namene turizma, športa in rekreacije. Z ureditvijo javne infrastrukture se omogoči
uporabo površin za ureditev kampa za sprejem avtodomov, kamp prikolic in postavitev šotorov.

OB183-17-0009 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
0€
Namen in cilj
Postavka je namenjena za ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi. S tem se bo zagotovil boljši
prostor za druženje ljudi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča

120.000 €
40.000 €

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.
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NAMEN IN CILJI: izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.

OB183-19-0002 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na
MMP Vrtojba
60.000 €
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 je planirana v letu
2021

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

100.000 €

OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

90.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu stanovanjskih zgradb in prostorov za potrebe neprofitnih stanovanj.
NAMEN IN CILJI: Nakup stanovanjskih zgradb za neprofitna stanovanja. Izboljšanje ponudbe
neprofitnih stanovanjskih kapacitet, ki jih v občini primanjkuje.

OB183-09-0069 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

10.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena rekonstrukciji stanovanjskih zgradb in prostorov v lasti občine.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja stanovanj.
Stanje projekta
Projekti potrebni obnove.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 350.000 €
16069002 Nakup zemljišč

350.000 €

OB183-09-0070 Nakup zemljišč

350.000 €

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.
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1 7 Z DR AV S TV E NO V AR S TVO

2 0 0 .0 0 0 €

1702 Primarno zdravstvo

200.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

200.000 €

OB183-18-0007 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev
200.000 €
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena stroškom, ki bodo nastali ob širitvi Zdravstvenega doma v Šempetru (pridobitev
potrebnih dovoljenj, ureditev okolice,...)

1 8 K U L TU RA, Š PO R T IN N EV L AD N E O RG A NI Z AC IJ E

6 2 1 .9 0 4 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

16.432 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

16.432 €

OB183-09-0073 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturn.objek.

5.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena vzdrževanju grobišč, spomenikov in kulturnih objektov.
NAMEN IN CILJI: Obnova spomenikov (poškodovani spomeniki) ter ohranjanje kulturne dediščine.

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

11.432 €

Namen in cilj
Občina je uspešno kandidirala na prvem 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.

1803 Programi v kulturi

302.000 €

18039005 Drugi programi v kulturi

302.000 €

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

300.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta prenove in adaptacije kulturnega doma v Šempetru. V izdelavi
je strokovna projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. V letu 2021 je predvidena izdelava
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba gr. del se planirana po pridobitvi gradbenega
dovoljenja.

OB183-21-0014 Mladinski center

2.000 €

Namen in cilj
Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta.
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti

303.473 €

18059001 Programi športa

303.473 €

OB183-20-0005 Športni center

303.473 €

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 za vodo, elektriko, plin….in novo ureditev
kotlovnice in sanitarije je potrebno izdelati projektno ter izvest investicijo.
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.

1 9 I ZO BR A Ž EV ANJ E

7 9 .8 0 0 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

20.000 €

19029001 Vrtci

20.000 €

OB183-09-0081 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih

20.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v vrtcih.
Investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih
sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih
objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne
spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe vrtcev in na podlagi predhodnega
dogovora.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

59.800 €

19039001 Osnovno šolstvo

54.800 €

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola

50.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v šoli (OŠ Ivana Roba v
Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi).
Investicijsko vzdrževanje zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih
sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih
objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne
spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega
dogovora.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.
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OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - OŠ Kozara

4.800 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena stroškom za vzdrževanje v OŠ Kozara, ki jih bomo opredelili v letni pogodbi.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.

19039002 Glasbeno šolstvo

5.000 €

OB183-14-0008 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola

5.000 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer se nahaja glasbena šola.

2 0 SO CI A LNO V AR S T VO

6 7 .0 3 0 €

2 0 0 4 Izv a ja nje p ro g ra m o v so c ia l neg a v a rstv a

6 7 .0 3 0 €

2 0 0 4 9 0 0 3 So c ia l no v a r s t v o st a r i h

6 7 .0 3 0 €

OB183-13-0015 Pomoč na domu-nakup vozila

9.830 €

Namen in cilj
Za leto 2021 se doda postavka 042026 Pomoč na domu - nakup vozila v višini 9.830,00 EUR za nakup vozila, ki je
že naročeno, dobava pa nekoliko zamuja in bo lahko plačano šele v letu 2021.

OB183-21-0016 Nakup dodatnega prostora za CDAS

57.200 €

Namen in cilj
Nakup dodatnega prostora za CADS v Šempetru na naslovu Cesta prekomorskih brigad 62a, če uspemo na javni
dražbi.

05 Skupna občinska uprava

7.700 €

0 6 LO K A LN A SA MO U PRA VA

7 .7 0 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave

7.700 €

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

7.700 €

OB183-21-0015 Nakup opreme za delovanje medobčinske uprave

7.700 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme potrebne za delovanje medobčinske uprave (npr. pisarniško
pohištvo, strojna računalniška oprema, telekomunikacijska oprema, licenčna programska oprema ter druga oprema).
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06 Režijski obrat
0 6 LO K A LN A SA MO U PRA VA

200.000 €
8 0 .0 0 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave

80.000 €

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

46.500 €

OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat

20.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu opreme v RO.
NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO.

OB183-17-0017 Nakup osebnega avtomobila za RO

15.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena nakupu službenega vozila, ki ga bodo potrebovali zaposleni na režijskem obratu. Slednji bo
zagotavljal njihovo večjo varnost v cestnem prometu ter pripomogel k učinkovitejšemu delu.
NAMEN IN CILJI: zamenjava obstoječega osebnega avtomobila zaradi dotrajanosti in visokih stroškov vzdrževanja.

OB183-20-0007 Nakup namenskega vozila za RO

45.000 €

Namen in cilj
Postavka zajema zamenjavo obstoječega vozila namenjenega lokalnemu pobiranju navlake in odpadkov ter prevozu
manjših stvari oziroma predmetov.

1 5 VA RO V ANJ E O K O LJ A I N NA RA VN E D E DI ŠČ I N E

1 2 0 .0 0 0 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

120.000 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

120.000 €

OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov

120.000 €

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.
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V. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETERVRTOJBA V LETU 2021 PO
FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
FK

Opis

OSN: 2021

1

2

3

01

JAVNA UPRAVA

2.606.221,11

0111

Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

1.182.479,66

0112

Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

22.500,00

0113

Dejavnosti s področja zunanjih zadev

24.054,00

0132

Razvojno načrtovanje in statistične storitve

25.000,00

0133

Druge splošne zadeve in storitve

0160

Druge dejavnosti javne uprave

0171

Servisiranje javnega dolga države

02

OBRAMBA

35.170,00

0220

Civilna zaščita

35.170,00

03

JAVNI RED IN VARNOST

0310

Policija

0320

Protipožarna varnost

04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

0411

Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

0412

Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem

17.534,56

0421

Kmetijstvo

81.714,56

0422

Gozdarstvo

10.000,00

0436

Pridobivanje in distribucija druge energije

14.000,00

0451

Cestni promet

1.843.000,00

0460

Komunikacije

15.000,00

0473

Turizem

0490

Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

05

VARSTVO OKOLJA

2.078.552,92

0510

Zbiranje in ravnanje z odpadki

1.000.000,00

0520

Ravnanje z odpadno vodo

1.033.950,92

0530

Zmanjševanje onesnaževanja

06

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

650.700,00

0610

Stanovanjska dejavnost

113.000,00

0620

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

129.700,00

0630

Oskrba z vodo

320.000,00

0640

Cestna razsvetljava

07

ZDRAVSTVO

249.100,00

0721

Splošne zdravstvene storitve

248.100,00

0740

Storitve splošnega zdravstvenega varstva

851.140,00
67.740,19
433.307,26

183.942,00
6.500,00
177.442,00
2.912.200,20
129.522,08

30.200,00
771.229,00

44.602,00

88.000,00

1.000,00
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08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

0810

Dejavnosti na področju športa in rekreacije

497.422,52

0820

Kulturne dejavnosti

626.690,92

0840

Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

09

IZOBRAŽEVANJE

1.299.710,00

0911

Predšolska vzgoja

787.830,00

0912

Osnovnošolsko izobraževanje

402.780,00

0950

Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah

23.600,00

0960

Podporne storitve pri izobraževanju

85.500,00

10

SOCIALNA VARNOST

393.830,00

1012

Varstvo invalidnih oseb

100,00

1040
1070

Varstvo otrok in družine
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij
prebivalstva

1090

Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

1.199.513,44

75.400,00

24.000,00
368.030,00
1.700,00

11.608.939,67

Proračun 2021 po funkcionalni klasifikaciji

20,00%

2,15%

0,30%

5,00%

1,58%

5,61%

10,00%

3,39%

10,33%

15,00%

11,20%

17,90%

22,45%

25,00%

25,09%

30,00%

JAVNA UPRAVA

OBRAMBA

JAVNI RED IN VARNOST

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

VARSTVO OKOLJA

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN
PROSTORSKI RAZVOJ

ZDRAVSTVO

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI
NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV,
ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

IZOBRAŽEVANJE

SOCIALNA VARNOST

0,00%

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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