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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
 - 4 6 6 . 9 0 9  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 8.817.689  €  

Obrazložitev konta 

Odhodki Rebalans 2019 Veljavni proračun 2019 rebalans/veljavni razlika:rebalans-veljavni 

Tekoči odhodki                 2.694.232,89    2.649.626,38 101,68% 44.606,51 

Tekoči transferi                 2.448.550,20    2.284.890,30 107,16% 163.659,90 

Investicijski odhodki                 3.491.242,00    4.867.059,99 71,73% -1.375.817,99 

Investicijski transferi                     183.664,39    183.664,39 100,00% 0,00 

Skupaj                 8.817.689,48    9.985.241,06 88,31% -1.167.551,58 

 

 Teko

či odhodki so se povečali za 44.606,51 € glede na veljavni proračun, 

 tekoč

i transferi so se povečali za 163.659,90 € glede na veljavni proračun, 

 inves

ticijski odhodki so se zmanjšali za 1.375.817,99 € glede na veljavni proračun, 

 inves

ticijski transferi so ostali nespremenjeni glede na veljavni proračun. 

Odhodki so se v skupnem znesku zmanjšali za 1.167.551,58 €, oziroma za  11,69 % glede na veljavni proračun. 

 

40 TEKOČI ODHODKI 2.694.233 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 784.778 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča v višini 7.684,00 € predvsem zaradi dodatnih zaposlitev na režijskem obratu z  namenom 

izvajanja novih delovnih nalog na področju gospodarske javne službe Urejanje in vzdrževanje javnih površin. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 123.991 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča v višini 390,40 €  zaradi dodatnih zaposlitev na režijskem obratu z namenom izvajanja novih 

delovnih nalog na področju gospodarske javne službe Urejanje in vzdrževanje javnih površin. 

402 Izdatki za blago in storitve 1.755.464,25 € 

Obrazložitev konta 

Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča s 1.718.932,14 € 

na 1.755.464,25 €, torej za 36.532,11 €.  
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Zmanjšanja so na sledečih postavkah: 

 041217  LightingSolutions- Inovativne rešitve za energ.  učinkovito razsvetljavo javnih stavb -24.618,00 € 

 041673  Vodarina - javne pipe -500,00 € 

 041312  Plačilo javne razsvetljave -8.750,00 € 

 041614  Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve -5.000,00 € 

 060628  Tekoči stroški vzdrževanja - 400,00 € 

 010104  Izvedba volitev -1.286,00 € 

 041121  LAS projekti (tržna znamka, pot miru, zelišča,...) -1.333,00 € 

 

Povečanja so na sledečih postavkah: 

 041123  LAS- Walk of peace - 14.700,00 € 

 0416154  Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije - 5.000,00 € 

 0416158  Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi - 1,00 € 

 040422  Tekoči stroški objektov v lasti  občine - 19.920,00 € 

 040630  Električna energija - 5,00 € 

 060621  RO Goriva in maziva RO - 3.500,00 € 

 040301  EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje - 14,00 € 

 060628  Tekoči stroški vzdrževanja  - 400,00 € 

 040413  Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine - 2.000,00 € 

 040409  Pravno zastopanje občine - 10.000,00 € 

 040426  Notarske storitve - 2.000,00 € 

 040301  EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje - 6.880,00 € 

 040429  Hortikulturna ureditev - 1.500,00 € 

 041921  Doplačilo za otroke v drugih občinah - 2.000,00 € 

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

 041964  Sofinanciranje predšolske dejavnosti  - 10.000,00 € 

 

403 Plačila domačih obresti 10.000 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

409 Rezerve 20.000 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.448.550 € 

410 Subvencije 269.444 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 5.200,00 €. 

Povečanja so na sledečih postavkah: 

 041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu – 5.200,00 € 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 332.300 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za - 17.900,00 €. 

Povečanja so na sledečih postavkah: 

 041905  Sklad za štipendiranje - 2.000,00 € 
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 041902  Regresiranje prevozov v šolo - 5.000,00 € 

 042005  Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu - 13.500,00 € 

 042003  Subvencije stanarin - 1.000,00 € 

 

Zmanjšanja so na sledečih postavkah: 

 041921  Doplačilo za otroke v drugih občinah - 2.000,00 € 

 010119  Občinske nagrade ob občinskem prazniku - 1.600,00 € 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 255.180 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.591.626 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 140.599,90 €. 

Povečanja so na sledečih postavkah: 

 041964  Sofinanciranje predšolske dejavnosti - 34.651,00 € 

 041965  Sofinanciranje šolske dejavnosti – plače - 34.709,00 € 

 042021  CDAS – animator -1.800,00 € 

 041966  Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški - 32.300,00 € 

 041859  Krajevna knjižnica - tekoči stroški - 2.100,00 € 

 042006  Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu - 35.000,00 € 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.491.242 € 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.491.242 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se znižuje  za 1.375.817,99 €. 

Povečanja so na sledečih postavkah: 

 042026 Pomoč na domu - nakup vozila - 10.000,00 € 

 040652 Nakup pisarniškega pohištva - 141,00 € 

 050629 Pisarniška oprema - 354,00 € 

 040428 Urbana oprema - 2.000,00 € 

 050631 Računalniški programi - 1.061,00 € 

 0413013  Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba - 25.000,00 € 

 041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto) – 10.241,00 € 

 0416102  Oprema za trim stezo fitnes - 5.000,00 € 

 0416144  Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami - 3.000,00 € 

 0416159   Urejanje igrišča v Vrtojbi - 15.000,00 € 

 041629 Otroška igrišča, druga igrišča - 7.200,00 € 

 041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energ. učinkovito razsvetljavo javnih stavb - 28.618,00 € 

 0416158  Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi - 39.999,00 € 

 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine - 5.000,00 € 

 041603 Pokopališče Vrtojba - 5.000,00 € 

 0416103  Športni park Šempeter - 25.000,00 € 

 041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja - 1.000,00 € 

 0418881  Kinodvorana-dokumentacija - 5.000,00 € 

 041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)  - 10.000,00 € 
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Znižanja so na sledečih postavkah: 

 041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi - 3.174,00 € 

 041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra - 28.559,00 € 

 041542 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk - 344.000,00 € 

 041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev - 100.000,00 € 

 040430 Zadružni dom Vrtojba-gradbeno obrtniška dela - 56.690,00 € 

 041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik - 484.000,00 € 

 041435 Ureditev krožišča pri Hoferju - 280.000,00 € 

 041439 Ureditev križišča pri semaforju - 25.000,00 € 

 0416137  Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji - 30.000,00 € 

 041634 Pokopališče Šempeter - 4.000,00 € 

 041858 Krajevna knjižnica - 2.922,00 € 

 041394 Ureditev deniv.križišča Ul.prekom.brigad in poti v športni park - 10.000,00 € 

 041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje - 20.000,00 € 

 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja - 132.087,00 € 

 060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D" - 30.000,00 € 

 0413014  Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)  - 15.000,00 € 

 041377 Izdelava  mostu in povezovalne poti Vrtojba  - 4.000,00 € 

 0416149  Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce - 5.000,00 € 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 183.664 € 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 77.000 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 106.664 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 8.350.781 €  

Obrazložitev konta 

 

Prihodki  Rebalans 2019 Veljavni proračun 2019 rebalans/veljavni 
razlika:rebalans-

veljavni 

 Davčni prihodki                  4.336.100,00    4.315.850,00 100,47% 20.250,00 

 Nedavčni prihodki                  2.834.179,55    3.287.251,50 86,22% -453.071,95 

 Kapitalski prihodki                      356.748,00    234.162,00 152,35% 122.586,00 

 Transferni prihodki                      823.753,33    1.431.180,20 57,56% -607.426,87 

 Skupaj                  8.350.780,88    9.268.443,70 90,10% -917.662,82 
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 davč

ni prihodki  se povečajo za 20.250,00 € glede na veljaven proračun, 

 neda

včni prihodki se zmanjšajo za 453.071,95 € glede na veljaven proračun, 

 kapit

alski prihodki se povečajo za 122.586,00 € glede na veljaven proračun  

 trans

ferni prihodki se zmanjšajo za 607.426,87 € glede na veljavni proračun. 

Prihodki  se v skupnem znesku zmanjšajo za 917.662,82 €, oziroma dosegajo 90,10 % glede na veljaven proračun. 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.336.100 € 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.302.436 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

703 Davki na premoženje 991.264 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 30.450,00 € pretežno iz naslova višjega davka iz premoženja od stavb od fizičnih oseb 

in višjega davka na dediščine in darila. 

704 Domači davki na blago in storitve 42.400 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjša za 10.200,00€ pretežno zaradi zmanjšanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.834.180 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.160.880 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjšuje v višini 553.171,95 €, predvsem zaradi zamika prihodkov od najemnine za 

infrastrukturo dano v upravljanju podjetju Vodovodi in Kanalizacija d.d.. Prihodki se tako zamaknejo v leto 2020. 

711 Takse in pristojbine 3.500 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

712 Globe in druge denarne kazni 24.500 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

714 Drugi nedavčni prihodki 645.100 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje v višini 100.000,00€ in sicer iz naslova komunalnih prispevkov. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 356.748 € 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 70.215 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje v višini 500,00€ zaradi na novo ocenjenih prihodkov od prodaje opreme. 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 286.533 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje v višini 122.086,00 € in sicer iz naslova prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v 

skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 823.753 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 388.925 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zniža za 81.621,82 €. 

Povečanja so na sledečih kontih: 

 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 1.907,00 € (uskladitev z novo razdelitvijo 

sredstev po ZFO) 

 74000136  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot med Vrtojbensko cesto in 

obvoznico za 9.680,00 € 

Zmanjšanja so na naslednjih kontih: 

 74000128  Prejeta sredstva iz državnega proračuna-Zagon gospodarskih con-Lavžnik za 63.750,00 

 74000130  Prejeta sredstva iz državnega proračuna- CPS za 3.001,00 

 7400040  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za SOU za 3.713,22 € 

 7400047  Prejeta sredstva iz drž. pror. za sofinanciranje javnih del za 22.744,60 € 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 434.828 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zniža za  525.805,05 €. 

Povečanja so na sledečih kontih: 

 741600025 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - LIGHTNING 

SOLUTION za 2.803,00€ 

 741600026 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – LAS za 12.495,00 € 
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 741600028 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-EDICITNET 

21.646,95 € 

 7416000029 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-EZTS-SALUTE za  

ZDRAVJE za 11.430,00€ 

Zmanjšanja so na naslednjih kontih: 

 741600017 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU – CPS za 15.305,00 € 

 741600020 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - Zagon gospodarskih 

con za 361.250,00 € 

 741600027 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-ZALEDNE VODE 

ČUKLJE za 197.625,00 € 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  - 2 4 . 8 3 9  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 24.839 €  

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 24.839 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 2 0 9 . 3 8 0  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  285.900 €  

Obrazložitev konta 

50 ZADOLŽEVANJE 38.260 € 

500 Domače zadolževanje 38.260 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se povečuje za 1.907,00 € zaradi spremembe višine deležev sredstev občin za sofinanciranje 

investicij za leto 2019 v skladu z ZFO. 

 

55 ODPLAČILA DOLGA 247.640 € 

550 Odplačila domačega dolga 247.640 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se ne spreminja. 
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SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU             - 701.127,49 € 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA                                                                 1.034.967,00 €                                                                                  
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II. POSEBNI DEL 

01 Občinski svet   

01 POLITIČNI SISTEM   

0101 Politični sistem  

01019001 Dejavnost občinskega sveta  

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj in 

denarnih ter ostalih nagrad. Nagrade so bile podeljene, sredstva na postavki se zmanjšajo glede na dejansko porabo. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

010104 Izvedba volitev 3.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu še preostalih stroškov volitev iz leta 2018. Vrednost postavke se je 

uskladila z dejansko porabo. 

 

04 Občinska uprava   

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
  

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba  

03029002 Mednarodno sodelovanje občin  

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 27.899 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi dveh delnih zaposlitev na projektu EZTS Salute/zdravje, ki so 100% 

sofinancirana s strani EZTSja ter zaradi zagotovitve sredstev po Pogodbi o zagotavljanju sredstev za delovanje 

Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje "EZTS" za leto 2019, po kateri je občina dolžna kriti svoj delež 

stroškov delovanja. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem € 

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 53.000 € 

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 na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb kot je bilo najprej 

planirano.  

V letošnjem letu so bila sredstva porabljena za popravilo strehe v dvorcu Coronini, sanacijo objekta - tehtnice 

Lavžnik, popravilo fasade  na balinišču v Vrtojbi, barvanje fasade postaje Telekom v Vrtojbi, dobavo in montažo 

kovinske ograje na brvi preko Vrtojbice v Šempetru, izdelavo PZI požarno varovanje za objekte Občine, popravilo 

elektroinstalacij v objektu KO Šempeter, montažo klime v prostoru KO Šempeter, zamenjavo dotrajanih vrat 

stanovanja Vrtojbenska 17, obnovo stanovanja na ulici Ivana Suliča 4b, pripravo dokumentacije za ogrevanje in 

hlajenje OŠ Ivana Roba Šempeter, izvedbo prezračevanja v kleti dvorca Coronini,... 

040409 Pravno zastopanje občine 34.310 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odvetniško pomoč pri zastopanju občine v pravdnih zadevah ali pridobivanju morebitnih 

pravnih mnenj. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb po odvetniških storitvah. 

040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine 14.373 € 

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….  

Vrednost sredstev na postavki se povečuje zaradi izvedbe nenačrtovanih naslednjih storitev: pregled in servis 

sistema za javljanje požara, pregled in servis naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v 

zraku, pregled in servis požarnih loput, pregled in meritve sistema zaščite pred strelo. 

040422 Tekoči stroški objektov v lasti  občine 39.670 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine (električna energija, voda in komunalne 

storitve, telefon,…). 

Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila vode za prostor v centru Vrtojbe (bivši Mercator). 

040426 Notarske storitve 5.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu notarskih storitev. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih 

potreb notarskih overitev in potrditev pravnih poslov. 

040430 Zadružni dom Vrtojba-gradbeno obrtniška dela 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških del zaradi legalizacije prizidkov k osnovnemu objektu. 

Zaradi spremembe gradbenega zakona ni potrebno izvesti investicije za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave  

040652 Nakup pisarniškega pohištva 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave. 

Del sredstev na postavki (141,00 €) je bilo prerazporejenih na postavko 040654 Nakup druge opreme. Z rebalansom 

se ponovno vzpostavi začetna vrednost postavke. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

041121 LAS projekti (tržna znamka, pot miru, zelišča,...) 4.331 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se uskladila s prijavami na razpise in sicer za projekt Pot miru ter Tržna znamka Vipavska 

dolina. 

041123 LAS- Walk of peace 14.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nova proračunska postavka. 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. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
  

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito 

razsvetljavo javnih stavb 205.226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba sanacije razsvetljave v osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru je bila zaključena. Sredstva na postavki so se 

uskladila v skladu s predvidenimi potrebami do konca leta. V letošnjem letu mora občina zagotovi sredstva še za 

preostale delovne sklope (izvedba dokumentarnega filma, nabava didaktičnih igral,…), del sredstev v okviru tega 

projekta je planiranih tudi za leto 2020 in sicer za zamenjavo stavbnega pohištva. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji gospodarske infrastrukture na območju OPPN Vrtojba (izdelava projektne 

dokumentacije za gospodarsko javno infrastrukturo, Izdelava IDZ in PZI načrta "Severne dostopne ceste in krožišča 

v okviru obrtne cone na mejnem prehodu Vrtojba", izvedba). Z rebalansom se ponovno vzpostavi začetna vrednost 

postavke, katera je bila zmanjšana zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 041394 Ureditev deniveliranega 

križišča pri vhodu v bolnico ter postavko 043058 Kolesarska pot Bazara. 

0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba) 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi je projektna dokumentacija katera pa se črpa iz postavke 041321 Projektna dokumentacija. Investicija je 

planirana za leto 2020. 

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. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb kot je 

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

Vrtojba-Razdrto) 15.241 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se uskladila z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in s prijavo na razpis za 

sofinanciranje investicije s strani Eko sklada. 

041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi 96.826 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se uskladila z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in prijavo za pridobitev 

povratnih in nepovratnih sredstev (ZFO). 

041377 Izdelava  mostu in povezovalne poti Vrtojba 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšajo ker trenutno ni aktivnosti. Čakamo na spremembo OPNja. 

041394 Ureditev deniv.križišča Ul.prekom.brigad in poti v športni park 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se zmanjšala glede na pridobljene ponudbe in sklenjene pogodbe z izvajalci. 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu 165.200 € 

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. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb. 

041435 Ureditev krožišča pri Hoferju 20.000 € 

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.  

Sredstva na postavki se zamaknejo v naslednje leto zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč. 

041439 Ureditev križišča pri semaforju 0 € 

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. Trenutno se preverja ali je v primeru zapore 

prometa skozi center Šempetra možna izvedba krožnega križišča. Sredstva se premaknejo v naslednje leto. 

041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra 91.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je zaključena. Sredstva so se uskladila z dejansko porabo. 
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13029004 Cestna razsvetljava  

041312 Plačilo javne razsvetljave 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

bo strošek javne razsvetljave kljub višji ceni električne energije nižji kot je bilo sprva načrtovano. Na znižanje 

stroškov vpliva predvsem zamenjava svetilk z varčnejšimi. 

 

14 GOSPODARSTVO  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 136.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se zmanjšala ker bo investicija izvedena v naslednjem letu. Javni razpis za izbor izvajalca bo izveden do 

konca letošnjega leta. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 230.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove kanalizacijskega 

omrežja.  

Obnova kanalizacijskega omrežja po zadnjem razpisu katerega je izvajalo podjetje Ginex international d.o.o. je 

zaključena. V pripravi je nov razpis za ureditev kanalizacije in vodovoda (Gramozna pot, Standreška cesta, Ulica 9. 

septembra, Vrtojbenska , Cesta Goriške fronte,..), ki pa se bo v pretežnem delu izvedel in plačal v letu 2020. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

041542 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba dovolj 

zmogljivih odvodnih cevi. 

Stanje: projekti za izvedbo so izdelani, zemljišča so pridobljena, razpis je bil izveden in izvajalec izbran, del 

sredstev za izvedbo je zagotovljen preko projekta Visfrim.  Zaradi pogojev črpanja sofinancerskih sredstev (odhodki 

morajo biti po 1.3.2020) se investicija zamakne v naslednje leto. 
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0416149 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. 

Del sredstev se zamakne v naslednje leto. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi vzpostavitve začetne vrednosti postavke, katera se je zmanjšala s 

prerazporeditvijo sredstev na postavko 0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi. 

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

dokumentacije 32.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

elaboratov, itd. Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih potreb. 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda in kanalizacije 

Žnidarčičeva ulica ob meji. Sama izvedba vodovoda in kanalizacije se zamakne v naslednje leto. 

041670 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. Z rebalansom se ponovno vzpostavi začetna vrednost postavke, 

katera je bila zmanjšana s prerazporeditvijo sredstev na postavko 0416158 Ureditev površin in objektov 

prireditvenega prostora v Vrtojbi. 

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja 22.913 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega 

omrežja. 
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Obnova vodovodnega omrežja po zadnjem razpisu katerega je izvajalo podjetje Ginex international d.o.o. je 

zaključena. V pripravi je nov razpis za ureditev kanalizacije in vodovoda (Gramozna pot, Standreška cesta, Ulica 9. 

septembra, Vrtojbenska , Cesta Goriške fronte,..), ki pa se bo v pretežnem delu izvedel in plačal v letu 2020. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

041603 Pokopališče Vrtojba 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo, namenjena so tlakovanju poti na pokopališču. 

041634 Pokopališče Šempeter 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker trenutno ni nobenih potreb. 

16039003 Objekti za rekreacijo  

0416102 Oprema za trim stezo fitnes 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi izvedbe platoja za postavitev dodatnih vadbenih elementov na trim stezi. 

0416103 Športni park Šempeter 123.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi zamika gradbenih del iz preteklega leta in tako večje porabe sredstev v 

tem letu. Za izvedbo planiranih del smo vrednost postavke povečali tako v letu 2019 kot 2020. 

0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi235.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi dokončanja gradbeno obrtniških del na balinišču v Vrtojbi. Dodatna 

sredstva so potrebna tudi za dobavo gume in mreže na balinišču ter za projektiranje balkona na obstoječem objektu 

in projektno dokumentacijo za novo ureditev parkirišča pred baliniščem. 

0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi 33.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki za ureditev piknik prostora v Vrtojbi so se povečala v skladu s pridobljenimi ponudbami in 

sicer za izdelavo strehe ter za strojne in elektro instalacije. 

041629 Otroška igrišča, druga igrišča 13.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev otroških igrišč v občini. Sredstva se povečujejo v skladu s 

pridobljenimi ponudbami za ureditev igrišča Pod Lazami. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

040428 Urbana oprema 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi vzpostavitve začetne vrednosti postavke, katera se je zmanjšala s 

prerazporeditvijo sredstev na postavko 040409 Hortikulturna ureditev. 
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040429 Hortikulturna ureditev 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve na območju občine. Vrednost na postavki se povečuje zaradi 

večjih potreb po zasaditvi z novim rastlinjem. 

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve 195.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

bo občina del teh storitev izvajala z lastnimi zaposlenimi na režijskemu obratu se ta strošek zmanjša. 

041673 Vodarina - javne pipe 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje plačilo stroškov porabljene vode za javno pipo v občini Šempeter-Vrtojba na Trgu Ivana Roba. 

Vrednost postavke se zniža v skladu z dejansko količino porabljene količino vode. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1702 Primarno zdravstvo  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev 0 € 

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,...). Sredstva se zamikajo v naslednje leto. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE  

1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

041858 Krajevna knjižnica 21.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se uskladila z dejansko porabo. Objekt je bil zaključen in dan v upravljanje Goriški 

knjižnici. 

041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški 7.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške obratovanja krajevne knjižnice (komunalne storitve, električna energija, telefon...). 

Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjih stroškov od predvidenih. 



 

 21 

18039005 Drugi programi v kulturi  

0418881 Kinodvorana-dokumentacija 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu dokumentacije za kinodvorano in jih glede na našo oceno povečujemo. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE   

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

19029001 Vrtci  

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti 607.000 € 

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. 

Vrednost postavke se je uskladila glede na mesečne najave in potrebe poslane s strani šole. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo  

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače 140.150 € 

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. 

Vrednost postavke se je uskladila glede na mesečne najave in potrebe poslane s strani šole. 

041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški 124.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov šole, ki jih določa 82. člen  Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za šole in druge 

materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena ZOFVI osnovnim šolam). Sredstva na postavki se 

povečujejo zaradi povečanja materialnih stroškov šole. 
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1906 Pomoči šolajočim  

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

041902 Regresiranje prevozov v šolo 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov prevoza otrok in mladine v šolo. Sredstva na postavki se povečajo ker se v 

tem letu izvaja več prevozov za otroke s posebnimi potrebami. 

19069003 Štipendije  

041905 Sklad za štipendiranje 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena štipendijam dijakov in študentov na podlagi pogodb in odločb. Sredstva se povečujejo zaradi 

boljšega uspeha posameznih štipendistov in zaradi razpisa dveh novih štipendij. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

20049003 Socialno varstvo starih  

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. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjega števila upravičencev do plačila storitev. 

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. Sredstva na postavki se povečujejo v skladu s potrebami naših občanov (nova sprejeta 

cena, večje število uporabnikov). 

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. Sredstva na 

postavki se povečajo zaradi povišanja stroška plač. 

042026 Pomoč na domu - nakup vozila 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu vozila za Center za pomoč na domu. 
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

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. 

Sredstva na postavki se povečujejo v skladu s številom upravičencev in višino subvencij. 

 

05 Skupna občinska uprava   

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni  

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti  

050629 Pisarniška oprema 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup opreme. Z rebalansom se ponovno vzpostavi začetna vrednost postavke, katera je 

bila zmanjšana s prerazporeditvijo sredstev v višini 353,80 EUR na postavko 050631 Računalniški programi. 

050631 Računalniški programi 4.770 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi nakupa mobilnih enot za tiskanje glob ter nakupa licenc. 

 

06 Režijski obrat   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D" 55.000 € 

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju (kanalizacija, električni priključki, javna razsvetljava, 

rešetke,...) kamionskega parkirišča v Vrtojbi ter pripravi platoja z zunanjo ureditvijo za obstoječe kontejnerje ob 

kamionskem parkirišču. 

Sredstva na postavki so se uskladila z vrednostjo pridobljenih ponudb za ureditev platoja. 



 

 24 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 105.886 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predvideva izplačilo plače, regresa za letni dopust ter vračilom materialnih stroškov zaposlenih v 

režijskem obratu. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi načrtovanih dveh novih zaposlitev (za november in 

december ter naprej) z namenom izvajanja novih delovnih nalog na področju gospodarske javne službe Urejanje in 

vzdrževanje javnih površin. 

060621 RO Goriva in maziva RO 10.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov goriva in maziva. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi 

evidentiranja porabe kurilnega olja na postavki režijskega obrata. 

060644 Stroški prostora za prirejanje prireditev - piknik prostor v Šempetru500 € 

Nova proračunska postavka. Ločeno bo evidentirana poraba stroškov prireditvenega prostora v Šempetru. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

04 Občinska uprava   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

OB183-09-0003 Inves t ic i jsko  vzdrževanje  objektov  v  last i  občine
 5 3 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (dvorec Coronini, prostori Krajevnih 

odborov, poslovni prostori, balinišče,...). Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb kot je bilo najprej 

planirano.  

V letošnjem letu so bila sredstva porabljena za popravilo strehe v dvorcu Coronini, sanacijo objekta - tehtnice 

Lavžnik, popravilo fasade  na balinišču v Vrtojbi, barvanje fasade postaje Telekom v Vrtojbi, dobavo in montažo 

kovinske ograje na brvi preko Vrtojbice v Šempetru, izdelavo PZI požarno varovanje za objekte Občine, popravilo 

elektroinstalacij v objektu KO Šempeter, montažo klime v prostoru KO Šempeter, zamenjavo dotrajanih vrat 

stanovanja Vrtojbenska 17, obnovo stanovanja na ulici Ivana Suliča 4b, pripravo dokumentacije za ogrevanje in 

hlajenje OŠ Ivana Roba Šempeter, izvedbo prezračevanja v kleti dvorca Coronini,... 

OB183-18-0010 Zadružni  dom Vrtojba -gradbeno obrtniška  dela
 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških del zaradi legalizacije prizidkov k osnovnemu objektu. 

Zaradi spremembe gradbenega zakona ni potrebno izvesti investicije za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

OB183-09-0006 Nakup pisarniškega  pohištva  2 . 5 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske uprave. 

Del sredstev na postavki (141,00 €) je bilo prerazporejenih na postavko 040654 Nakup druge opreme. Z rebalansom 

se ponovno vzpostavi začetna vrednost postavke. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

OB183-18-0008 LAS projekt i  ( tržna znamka,  pot  miru,  

zel i šča , . . . )  4 . 3 3 1  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se uskladila s prijavami na razpise in sicer za projekt Pot miru ter Tržna znamka Vipavska 

dolina. 
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OB183-19-0003 LAS- Walk of  peace  1 4 . 7 0 0  €  

Namen in cilj 

Nova proračunska postavka. 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. 

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

OB183-17-0010 LightingSolutions -  Inovativne  reš i tve  za  

energetsko   učinkovito  razsvet l javo javnih  stavb  2 0 5 . 2 2 6  €  

Namen in cilj 

Izvedba sanacije razsvetljave v osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru je bila zaključena. Sredstva na postavki so se 

uskladila v skladu s predvidenimi potrebami do konca leta. V letošnjem letu mora občina zagotovi sredstva še za 

preostale delovne sklope (izvedba dokumentarnega filma, nabava didaktičnih igral,…), del sredstev v okviru tega 

projekta je planiranih tudi za leto 2020 in sicer za zamenjavo stavbnega pohištva. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

OB183-09-0021 Projektna dokumentaci ja  za  cestno 

infrastrukturo  3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in 

investicijski inženiring za prometno infrastrukturo. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb kot je 

bilo načrtovano. 

OB183-09-0092 Izdelava mostu   in  povezovalne poti  Vrtojba 1 . 0 0 0  

€  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki se zmanjšajo ker trenutno ni aktivnosti. Čakamo na spremembo OPNja. 

OB183-15-0002 Kolesarska  pot  med Vrtojbensko  cesto  in  

obvoznico  1 5 . 2 4 1  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se uskladila z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in s prijavo na razpis za 

sofinanciranje investicije s strani Eko sklada. 

OB183-15-0004 Parkirišče  nasproti  Zelenega vrta  v  Vrtojbi 9 6 . 8 2 6  

€  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se uskladila z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in prijavo za pridobitev 

povratnih in nepovratnih sredstev (ZFO). 

OB183-15-0006 Izvedba izboljšav  na obstoječih  s tezah in  poteh
 9 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se zmanjšala glede na pridobljene ponudbe in sklenjene pogodbe z izvajalci. 
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OB183-16-0013 Gradnja infrastrukture -poslovna  cona  ob hi tr i  

cest 2 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izgradnji gospodarske infrastrukture na območju OPPN Vrtojba (izdelava projektne 

dokumentacije za gospodarsko javno infrastrukturo, Izdelava IDZ in PZI načrta "Severne dostopne ceste in krožišča 

v okviru obrtne cone na mejnem prehodu Vrtojba", izvedba). Z rebalansom se ponovno vzpostavi začetna vrednost 

postavke, katera je bila zmanjšana zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 041394 Ureditev deniveliranega 

križišča pri vhodu v bolnico ter postavko 043058 Kolesarska pot Bazara. 

OB183-19-0001 Kolesarska  steza  ob Ul ic i  9 .  septembra  (zgornja 

Vrtojba)  5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

V pripravi je projektna dokumentacija katera pa se črpa iz postavke 041321 Projektna dokumentacija. Investicija je 

planirana za leto 2020. 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

OB183-09-0030 Subvencije   v  cestnem prometu  1 6 5 . 2 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se izvaja na podlagi 

koncesijske pogodbe, podpisane  dne 1. 7. 2007 in se izvaja za dve občini: Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno 

občino Nova Gorica. Sredstva na postavki se povečujejo zaradi večjih potreb. 

OB183-17-0004 Ureditev  krožišča  pri  Hoferju  2 0 . 0 0 0  €  

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.  

Sredstva na postavki se zamaknejo v naslednje leto zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč. 

OB183-17-0008 Ureditev  križišča  pri  semaforju  0  €  

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. Trenutno se preverja ali je v primeru zapore 

prometa skozi center Šempetra možna izvedba krožnega križišča. Sredstva se premaknejo v naslednje leto. 

OB183-17-0025 Ureditev  otoka  za  umiri tev  prometa na Ul ic i  9 .  

septembra 9 1 . 4 4 1  €  

Namen in cilj 

Investicija je zaključena. Sredstva so se uskladila z dejansko porabo. 

 

14 GOSPODARSTVO  

OB183-16-0005 Gospodarska  infrastruktura  Lavžnik  1 3 6 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so se zmanjšala ker bo investicija izvedena v naslednjem letu. Javni razpis za izbor izvajalca bo izveden do 

konca letošnjega leta. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

OB183-11-0025 Inves t ic i jsko  vzdrževanje  (omrežnina) -

KANALIZACIJA  2 3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove kanalizacijskega 

omrežja.  

Obnova kanalizacijskega omrežja po zadnjem razpisu katerega je izvajalo podjetje Ginex international d.o.o. je 

zaključena. V pripravi je nov razpis za ureditev kanalizacije in vodovoda (Gramozna pot, Standreška cesta, Ulica 9. 

septembra, Vrtojbenska , Cesta Goriške fronte,..), ki pa se bo v pretežnem delu izvedel in plačal v letu 2020. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

OB183-15-0009 Strokovne podlage  in  projektna  dokumentaci ja  

za  regulaci jo  Vrtojbce  5 . 0 0 0  €  

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 planira izdelava idejne zasnove za 

regulacijo kot podlage za pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije za fazno izvedbo. 

Del sredstev se zamakne v naslednje leto. 

OB183-18-0003 Protipoplavni  ukrepi  na  območju Čukelj  in  

Zapučk  5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba dovolj 

zmogljivih odvodnih cevi. 

Stanje: projekti za izvedbo so izdelani, zemljišča so pridobljena, razpis je bil izveden in izvajalec izbran, del 

sredstev za izvedbo je zagotovljen preko projekta Visfrim.  Zaradi pogojev črpanja sofinancerskih sredstev (odhodki 

morajo biti po 1.3.2020) se investicija zamakne v naslednje leto. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

OB183-15-0007 Rekreaci jski  center  Vrtojba  1 0 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi vzpostavitve začetne vrednosti postavke, katera se je zmanjšala s 

prerazporeditvijo sredstev na postavko 0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi. 

OB183-11-0035 Inves t ic i jsko  vzdrževanje  (omrežnina)  2 2 . 9 1 3  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega 

omrežja. 

Obnova vodovodnega omrežja po zadnjem razpisu katerega je izvajalo podjetje Ginex international d.o.o. je 

zaključena. V pripravi je nov razpis za ureditev kanalizacije in vodovoda (Gramozna pot, Standreška cesta, Ulica 9. 

septembra, Vrtojbenska , Cesta Goriške fronte,..), ki pa se bo v pretežnem delu izvedel in plačal v letu 2020. 
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OB183-11-0038 Vzdrževanje  hidrantnega omrežja  5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki ga opravlja javno 

podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Z rebalansom se ponovno vzpostavi začetna vrednost postavke, 

katera je bila zmanjšana s prerazporeditvijo sredstev na postavko 0416158 Ureditev površin in objektov 

prireditvenega prostora v Vrtojbi. 

OB183-13-0008 Vodovod in  kanal izaci ja  Žnidarčičeva ob meji 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda in kanalizacije 

Žnidarčičeva ulica ob meji. Sama izvedba vodovoda in kanalizacije se zamakne v naslednje leto. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB183-09-0063 Pokopal išče  Vrtojba  1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki se povečujejo, namenjena so tlakovanju poti na pokopališču. 

OB183-09-0064 Pokopal išče  Šempeter  1 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker trenutno ni nobenih potreb. 

OB183-11-0056 Oprema za tr im stezo f i tnes  3 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi izvedbe platoja za postavitev dodatnih vadbenih elementov na trim stezi. 

OB183-11-0078 Otroška  igrišča  1 3 . 2 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za ureditev otroških igrišč v občini. Sredstva se povečujejo v skladu s 

pridobljenimi ponudbami za ureditev igrišča Pod Lazami. 

OB183-13-0027 Športni  park Šemp eter 1 2 3 . 7 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi zamika gradbenih del iz preteklega leta in tako večje porabe sredstev v 

tem letu. Za izvedbo planiranih del smo vrednost postavke povečali tako v letu 2019 kot 2020. 

OB183-17-0009 Ured i tev  površ in  in  objektov  prireditvenega 

prostora v  Vrtojbi  2 3 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi dokončanja gradbeno obrtniških del na balinišču v Vrtojbi. Dodatna 

sredstva so potrebna tudi za dobavo gume in mreže na balinišču ter za projektiranje balkona na obstoječem objektu 

in projektno dokumentacijo za novo ureditev parkirišča pred baliniščem. 

OB183-18-0001 Urejanje igrišča  v  Vrtojbi  3 3 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki za ureditev piknik prostora v Vrtojbi so se povečala v skladu s pridobljenimi ponudbami in 

sicer za izdelavo strehe ter za strojne in elektro instalacije. 
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OB183-12-0008 Urbana oprema  5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se povečala zaradi vzpostavitve začetne vrednosti postavke, katera se je zmanjšala s 

prerazporeditvijo sredstev na postavko 040409 Hortikulturna ureditev. 

OB183-13-0028 Hortikul turna ureditev  1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve na območju občine. Vrednost na postavki se povečuje zaradi 

večjih potreb po zasaditvi z novim rastlinjem. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 € 

OB183-18-0007 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in 

zunanja ureditev  0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena stroškom, ki bodo nastali ob širitvi Zdravstvenega doma v Šempetru (pridobitev 

potrebnih dovoljenj, ureditev okolice,...). Sredstva se zamikajo v naslednje leto. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

OB183-16-0002 Krajevna  knjižnica  2 1 . 3 3 8  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so se uskladila z dejansko porabo. Objekt je bil zaključen in dan v upravljanje Goriški 

knjižnici. 

18039005 Drugi programi v kulturi 28.500 € 

OB183-16-0003 Kinodvorana-dokumentaci ja  2 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu dokumentacije za kinodvorane in jih glede na našo oceno povečujemo. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  

OB183-13-0015 Pomoč na  domu -nakup vozi la  1 0 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nakupu vozila za Center za pomoč na domu. 

 

05 Skupna občinska uprava   

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

OB183-09-0088 Skupna občinska  uprava -  oprema  2 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup opreme. Z rebalansom se ponovno vzpostavi začetna vrednost postavke, katera je 

bila zmanjšana s prerazporeditvijo sredstev v višini 353,80 EUR na postavko 050631 Računalniški programi. 
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OB183-09-0090 Skupna občinska  uprava -  računalniški  programi
 4 . 7 7 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi nakupa mobilnih enot za tiskanje glob ter licenc. 

 

06 Režijski obrat   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

OB183-12-0022 Inves t ic i jsko  vzdrževanje  parking  "D"  5 5 . 0 0 0  €  

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju (kanalizacija, električni priključki, javna razsvetljava, 

rešetke,...) kamionskega parkirišča v Vrtojbi ter pripravi platoja z zunanjo ureditvijo za obstoječe kontejnerje ob 

kamionskem parkirišču. 

Sredstva na postavki so se uskladila z vrednostjo pridobljenih ponudb za ureditev platoja. 
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IV. PRORAČUN OBČINE 

ŠEMPETER-VRTOJBA V LETU 

2019 PO FUNKCIONALNI 

KLASIFIKACIJI 
 

FK Opis OSN: REB-2019-1 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 2.275.019 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 1.082.437 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 18.000 

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 27.899 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 541.134 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 347.909 

0171 Servisiranje javnega dolga države 257.640 

02 OBRAMBA 44.970 

0220 Civilna zaščita 44.970 

03 JAVNI RED IN VARNOST 232.725 

0310 Policija 6.500 

0320 Protipožarna varnost 226.225 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3.381.264 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 518.447 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 22.743 

0421 Kmetijstvo 83.098 

0422 Gozdarstvo 10.000 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 219.226 

0451 Cestni promet 1.681.708 

0460 Komunikacije 22.213 

0473 Turizem 42.039 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 781.790 

05 VARSTVO OKOLJA 330.327 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 40.000 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 240.000 

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 50.327 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 565.263 

0610 Stanovanjska dejavnost 118.000 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 199.350 

0630 Oskrba z vodo 27.913 

0640 Cestna razsvetljava 220.000 

07 ZDRAVSTVO 45.900 

0721 Splošne zdravstvene storitve 44.900 

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 1.000 

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN 564.056 
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DRUGIH INSTITUCIJ 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 88.950 

0820 Kulturne dejavnosti 393.206 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 6.000 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 75.900 

09 IZOBRAŽEVANJE 1.307.544 

0911 Predšolska vzgoja 788.481 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 413.463 

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 23.600 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 82.000 

10 SOCIALNA VARNOST 343.100 

1012 Varstvo invalidnih oseb 100 

1040 Varstvo otrok in družine 26.700 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 313.600 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 2.700 

    9.090.168 

 


