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

7.213.450,77 €

Obrazložitev konta

predlog rebalansa
v€

Veljavni proračun
2017 v €

razlika predlogveljavni v €

predlog/veljavni

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

2.551.087,24
2.319.352,91
2.224.086,62

2.542.087,24
2.319.352,91
3.454.763,09

100,4%
100,0%
64,4%

9.000,00
0,00
-1.230.676,47

118.924,00

108.124,00

110,0%

10.800,00

skupaj

7.213.450,77

8.424.327,24

85,6%

-1.210.876,47

razlika : predlog veljavni proračun 2017

-1.210.876,47

zmanjšanje

•

Tekoči odhodki so se povečali za 9.000,00 € glede na veljavni proračun,

•

tekoči transferi so nespremenjeni glede na veljavni proračun,

•

investicijski odhodki so se zmanjšali za 1.230.676,47 € glede na veljavni proračun,

•

investicijski transferi so se povečali za 10.800,00 € glede na veljavni proračun.

Odhodki so se v skupnem znesku zmanjšali za 1.230.676,47 €, oziroma za 14,4 % glede na veljavni
proračun.

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposleni

2.551.087,24 €
731.578,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

107.678,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

402 Izdatki za blago in storitve

1.671.831,24 €

Obrazložitev konta
Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča s
1.657.831,24€ na 1.671.831,24 €, torej za 14.000,00 €.
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Zmanjšanja so na sledečih postavkah:
•

041116

LAS Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov ter dvig kvalitete
življenja prebivalcev

•

040634

Telefon, mobitel, fax

Povečanja so na sledečih postavkah:
•

041545

Urejanje struge Vrtojbice- nova postavka

•

041510

Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)

403 Plačila domačih obresti

20.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se zmanjšuje zaradi nižjih bančnih obresti kot posledica nižje glavnice po odplačilih
obrokov v skladu z anuitetnimi načrti ter nižje obrestne mere po novi kreditni pogodbi.

409 Rezerve

20.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2.319.352,91 €
281.397,55 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

335.707,46 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

245.807,31 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.456.440,59 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.224.086,62 €
2.224.086,62 €

Obrazložitev konta
Konto Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je v skupnem znesku zmanjšal za 1.230.676,47€.
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Povečanja so na sledečih postavkah:
•

0416103

Športni park Šempeter

•

041533

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje

•

041391

Rekonstrukcija Standreške ceste

•

041630

Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)

•

041631

Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

Zmanjšanja so na sledečih postavkah:
•

0413013

Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba

•

041362

Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel

•

041428

Gospodarska infrastruktura Lavžnik

•

041379

Ureditev Vrtojbenske ulice

•

041364

Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

•

041394

Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh

•

041395

Obnova Feiglove ulice

•

041371

Krožno krožišče pri bolnišnici v Šempetru

•

060642

Nakup osebnega vozila

•

041216

Odkup opreme za kotlovnico v Podmarku

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

118.924,00 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
27.024,00 €
Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

91.900,00 €

Obrazložitev konta
Konto Investicijski transferi javnim zavodom so se v skupnem znesku povečali za 10.800,00 €.
Povečanja so na sledečih postavkah:
•

041919

•

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara

•

041981

•

Glasbena šola vzdrževanje
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

6 .7 8 8 .3 1 8 ,1 3 €

Obrazložitev konta
predlog rebalansa
v€

veljaven proračun
2017 v €

predlog/veljaven

razlika predlogveljaven v €

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

4.106.612,05
1.859.451,00
269.257,00

4.143.752,00
2.437.057,00
302.272,00

99,1%
76,3%
89,1%

-37.139,95
-577.606,00
-33.015,00

552.998,08

1.050.350,08

52,7%

-497.352,00

skupaj

6.788.318,13

7.933.431,08

85,6%

-1.145.112,95

razlika : predlog - sprejet
proračun 2017

1.145.112,95

zmanjšanje

•

davčni prihodki se zmanjšajo za 37.139,95 € glede na veljaven proračun,

•

nedavčni prihodki se zmanjšajo za 577.606 € glede na veljaven proračun,

•

kapitalski prihodki se zmanjšajo za 33.015,00 € glede na veljaven proračun

•

transferni prihodki se zmanjšajo za 497.352,00 € glede na veljavni proračun.

Prihodki se v skupnem znesku zmanjšajo za 1.145.112,95 €, oziroma dosegajo 85,6% glede na veljaven
proračun.

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.106.612,05 €
2.954.420,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se poveča za 11.643 € iz naslova prejete dohodnine zaradi spremenjenega izračuna primerne
porabe občin, dohodnine in finančne izravnave.

703 Davki na premoženje

1.084.492,05 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se zniža za 48.782,95 € iz naslova nižjih prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča zaradi zamika plačil.

704 Domači davki na blago in storitve

67.700,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.859.451,00 €
1.812.355,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se skupno zmanjša za 243.645,00 €. V okviru celotnega zmanjšanja, se v višini 265.381 €
zmanjša zaradi načrtovanih nižjih prihodkov iz naslova najemnine za infrastrukturo, ki je dana v najem
podjetju Vodovodi in kanalizacija d.d., ter poveča v višini 21.736 € zaradi višjih prihodkov od udeležbe na
dobičku oziroma dividend kot je bilo planirano.
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711 Takse in pristojbine

3.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

712 Globe in druge denarne kazni

6.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

714 Drugi nedavčni prihodki

37.096,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu 714 Drugi nedavčni prihodki se zniža v skupni vrednosti 333.961,00€
Zmanjšanje predstavlja nižje prihodke od komunalnega prispevka. Razlika vsebuje zmanjšanje v
višini 360.690€ (v isti višini se zmanjšujejo odhodki na PP 0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob
hitri cesti Vrtojba, ker bo investitor v zameno plačila komunalnega prispevka komunalno infrastrukturo
zgradil
sam) ter povečanje v višini 26.726,00€ kot prihodek od drugih investitorjev).

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

269.257,00 €
187.700,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se zmanjša v skupni višini 33.015,00€ (delno povečanje je zaradi načrtovane prodaje
dodatnega stanovanja na naslovu Cesta Prekomorskih brigad 3, ter zmanjšanje iz naslova prodaje drugih
osnovnih sredstev, in sicer prodaje kanalizacije za optični kabel zaradi pogodbeno dogovorjenega obročnega
odplačevanja).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

81.557,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

552.998,08 €
386.465,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu 740 se zmanjša v skupni višini 132.172,00 €, predvsem zaradi zamika investicije v projekt
Gospodarska infrastruktura Lavžnik in s tem povezanih prihodkov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
166.533,08 €
Obrazložitev konta
Znesek na kontu 741 se zmanjša v skupni višini 365.180,00€, predvsem zaradi zamika investicije v projekt
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Gospodarska infrastruktura Lavžnik in s tem povezanih prihodkov..

BB. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
44 DANA
DELEŽEV

POSOJILA

IN

POVEČANJE

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

90.050,11 €

KAPITALSKIH
24.839 €

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
114.889 €
751 Prodaja kapitalskih deležev

114.889 €

Obrazložitev konta
Znesek od prodaje kapitalskih deležev se ne spreminja.

CC. RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje

30.051,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu v višini 30.051,00 € predstavlja povratna sredstva, katera občina dobi s strani MGRTja za
obnovo Feiglove ulice. Dodatna zadolžitev v višini 99.000,00 € za ureditev Vrtojbenske ulice, se zaradi
zamika investicije iz proračuna za leto 2017 umakne, zadolžitev v višini 1.000,00 € za nakup stavbe v Vrtojbi
prav tako.

55 ODPLAČILA DOLGA

313.791,00 €

550 Odplačila domačega dolga
Obrazložitev konta
Znesek na kontu se spreminja zaradi reprograma treh dolgoročnih kreditov. Z novo kreditno pogodbo,
sklenjeno z banko Intesa Sanpaolo bank d.d. po ugodnejšimi pogoji, je Občina poplačala 3 obstoječe
dolgoročne kredit ( Abanka d.d., NLB d.d. in SID banka d.d.). Reprogram je bil izveden v mesecu avgustu,
prvi obok, ki zapade v plačilo po novi pogodbi je v mesecu septembru.

9

SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH

-618.822,53€

Sprememba sredstev na računih je predvidena v višini -618.822,53 € in je za 506,48 € višja kot v sprejetem
proračunu.

STANJE

SREDSTEV

NA

RAČUNIH

31.12.2016

618.822,53€
Stanje sredstev na računu dne 31.12.2016 je bilo 618.822,53 €, planirano je koriščenje sredstev v višini
618.822,53 €.
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

04 Občinska uprava
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
040634 Telefon, mobitel, fax

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zmanjšanje vrednosti postavke je zaradi sklenitve pogodbe z novim operaterjem pod ugodnejšimi pogoji. V
prihodnjem letu načrtujemo še nižje stroške telefonije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
041116 LAS Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov
ter dvig kvalitete življenja prebivalcev
5.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predviden javni poziv iz Evropskega sklada je bil objavljen 8. 6. 2017. Zaradi roka za predložitev vlog, ki je
28. 9. 2017, se postavka zmanjšuje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
distribucije nafte in zemeljskega plina
12049001 Oskrba s plinom
041216 Odkup opreme za kotlovnico v Podmarku
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zmanjšanje sredstev na postavki je zaradi uskladitve postavke s sklenjeno in realizirano pogodbo za odkup
opreme v kotlovnici v Podmarku, katero je v času trajanja koncesijske pogodbe financiral izvajalec koncesije.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trenutno poteka pridobivanje soglasij in gradbenega dovoljenja, zato se investicija zamika v naslednje leto.

041394 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Projekt Varno prečkanje kolesarske poti s cesto Prekomorskih brigad se zamika v naslednje leto. Za izvedbo
investicije čakamo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izveden je bil razpis za potrebna dela, trenutno poteka preverjanje izbranega izvajalca, po tem sledi podpis
pogodbe. Investicija bo delno izvedena v letošnjem letu, delno pa v letu 2018.

041395 Obnova Feiglove ulice

56.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uskladi se vrednost postavke z dejanskimi odhodki. Za izvedeno investicijo bo Občina pridobila povratna in
nepovratna sredstva.

13029003 Urejanje cestnega prometa
041371 Krožno krožišče pri bolnišnici v Šempetru

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Načrtu razvojnih programov se vrednost celotnega projekta poveča na podlagi pridobljene projektne
dokumentacije. Po nekaj prilagoditvah dokumentacije, sledi razpis.

041391 Rekonstrukcija Standreške ceste

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po končanem razpisu je bilo ugotovljeno, da bo za izvedbo investicije potrebnih več sredstev kot je bilo
planiranih, zaradi česar je potrebno povečanje vrednosti postavke. Pred podpisom pogodbe je potrebno
odkupiti še nekaj zemljišč.
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14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trenutno je v fazi obnova gradbenega dovoljenja. Od Ministrstva pričakujemo odgovor glede podaljšanja
roka končanja investicije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 50.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se povečujejo zaradi dodatnega projektiranja kanalizacije in vodovoda na Standreški
cesti, Gramozni cesti in Ulici Goriške fronte.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se povečujejo zaradi dodatnih potreb po čiščenju.

041545 Urejanje struge Vrtojbice

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so predvideni stroški za pripravo raznih strokovnih podlag ter stroški izdelave
dokumentacije za protipoplavne ukrepe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo
0416103 Športni park Šempeter

146.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje vrednosti postavke zaradi nakupa dodatnih reflektorjev.
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna
stanovanja)

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je ugotovila, da bo za nakup stanovanja potrebnih več sredstev kot je bilo sprva predvideno. Okvirni
znesek namenjen za nakup stanovanja je od 70.000 do 90.000 EUR.

041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in
prostorov

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečuje se vrednost postavke. Sredstva se bodo porabila za popravilo stanovanj na naslovu Goriška ulica 3
ter Vrtojbenska cesta 17.

19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečuje se vrednost postavke v višini 800 eur zaradi dodatnega investicijskega vzdrževanja v šoli Kozara.

19039002 Glasbeno šolstvo
041981 Glasbena šola vzdrževanje

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so predvidena za vgraditev novega sistema ogrevanja v objektu Glasbene šole.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
042203 Odplačilo obresti zadolževanja

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zmanjšanje vrednosti obresti zaradi nižje glavnice ter ugodnejše obrestne mere.
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06 Režijski obrat
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
060642 Nakup osebnega vozila

13.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uskladitev postavke z realiziranim nakupom.

C. RAČUN FINANCIRANJA
04 Občinska uprava
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)

313.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V avgustu je bil izveden reprogram 3 dolgoročnih kreditov. Z novim ugodnejšim kreditom dobljenim pri
banki Intesa Sanpaolo bank d.d. se je poplačalo tri obstoječe dolgoročne kredite (Abanka d.d., NLB d.d., SID
d.d.). Zmanjšanje sredstev je zaradi zamika enega obroka odplačila, saj je po novi kreditni pogodbi prvi
obrok v mesecu septembru.
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
04 Občinska uprava
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB183-17-0015 LAS Izboljšanje pogojev v podporo novih
storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja preb

5.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena za izvajanje projekta LAS, in sicer projekta za izboljšanje pogojev v podporo novih
storitev in produktov ter dviga kvalitete življenj prebivalcev.
Zaradi predvidenih razpisov v letošnjem letu v okviru LAS se postavka ohrani. Predviden javni poziv iz
Evropskega sklada je bil objavljen 8. 6. 2017. Zaradi roka za predložitev vlog, ki je 28. 9. 2017, se postavka
zmanjšuje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega
plina
12049001 Oskrba s plinom

OB183-16-0015 Odkup opreme za kotlovnico Podmark

22.057 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena odkupu opreme za kotlovnico v Podmarku.
Na podlagi Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture in opreme potrebne za izvajanje GJS s
koncesionarjem E 3 d.o.o. Nova Gorica, katera določa tudi odkup opreme od koncesionarja, vložene v času
trajanja koncesijske pogodbe, je občina odkupila navedeno opremo. Vrednost postavke se usklajuje z
vrednostjo sklenjene pogodbe.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB183-15-0004 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

2.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije (PZI in PGD) za izdelavo parkirišča nasproti
»Zelenega vrta« v Vrtojbi. Zemljišče je bilo odkupljeno v letu 2015. Trenutno poteka pridobivanje soglasij in
gradbenega dovoljenja, zato se investicija zamika v naslednje leto.
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Stanje projekta: neurejen prostor za parkiranje.

OB183-15-0006 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh 10.000 €
Namen in cilj
Postavka je namenjena za izvedbo gradbenih del z namenom povečanja varnosti na obstoječih kolesarskih
poteh v skladu z Načrtom omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Projekt Varno prečkanje kolesarske poti s Cesto Prekomorskih brigad se zamika v naslednje leto. Za izvedbo
investicije čakamo na razpis in pridobitev nepovratnih sredstev.
Stanje projekta: neurejena območja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

50.000 €

Namen in cilj
Za ureditev Vrtojbenske ceste je izdelana projektna dokumentacija. Celotna ureditev ceste je predvidena v
dveh fazah. V prvi fazi je predvidena ureditev dela od železnice do Spara, v drugi fazi pa od pošte do
železnice. V sklopu del na Vrtojbenski cesti je projektirana obnovitev kanalizacije in vodovoda, polaganja
optičnega kabla, obnova javne razsvetljave ter izdelava plinovodnega omrežja in elektro omrežja, ureditev
ceste in pločnikov skupaj s kolesarsko potjo.
Za prvi del obnove je bil razpis izveden, trenutno poteka preverjanje izvajalca, sledi podpis pogodbe.
Predviden začetek del je v letošnjem letu.

OB183-16-0007 Obnova Feiglove ulice

56.106 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena obnovi Feiglove ulice (obnova vozišča in pločnika, obnova kanalizacije in vodovoda,
izdelava optične kanalizacije) z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi.
Investicija je končana. Z rebalansom se usklajuje vrednost investicije z dejanskimi odhodki zaradi priprave
zahtevkov za pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB183-11-0077 Krožišče pri vhodu v bolnišnico

60.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena projektni dokumentaciji za krožišče pri odcepu v bolnišnico ter samo izgradnjo
krožišča, ki bi zagotovilo večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter njihovo vključevanje na glavno cesto.
V Načrtu razvojnih programov se vrednost celotnega projekta poveča na podlagi pridobljene projektne
dokumentacije. Po nekaj prilagoditvah dokumentacije, sledi razpis.
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.

17

OB183-14-0011 Rekonstrukcija Standreške ceste

100.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena ureditvi cestišča in pločnika iz Obmejne ceste do obvoznice - Standreška cesta
(obnova ceste, izdelava novega pločnika in odvodnjavanje ceste). Po končanem razpisu je bilo ugotovljeno,
da bo za izvedbo investicije potrebnih več sredstev kot je bilo planiranih, zaradi česar je potrebno povečanje
vrednosti postavke. Pred podpisom pogodbe je potrebno odkupiti še nekaj zemljišč.
Cilj je zagotoviti večjo varnost udeležencev v cestnem prometu in k lepšemu izgledu območja.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB183-16-0005 Gospodarska infrastruktura Lavžnik

50.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena zagonu gospodarske cone Lavžnik. Trenutno je v fazi obnova gradbenega dovoljenja.
Od Ministrstva pričakujemo odgovor glede podaljšanja roka končanja investicije.
Pridobljena sredstva na podlagi sklepa z dne 9.11.2016 v višini 428.828,59 EUR v okviru javnega razpisa
MGRT se prenesejo v leto 2018.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)KANALIZACIJA

50.000 €

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.
Sredstva na postavki se povečujejo zaradi dodatnega projektiranja kanalizacije in vodovoda na Standreški
cesti, Gramozni cesti in Ulici Goriške fronte.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

OB183-17-0023 Urejanje struge Vrtojbice

25.000 €

Namen in cilj
V okviru te postavke so predvideni stroški za pripravo raznih strokovnih podlag ter stroški izdelave
dokumentacije za protipoplavne ukrepe.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo

OB183-13-0027 Športni park Šempeter

146.000 €

Namen in cilj
V letu 2015 in 2016 sta bili izvedeni 1. in 2. faza (kolesarski poligon, nogometno igrišče in igrišče za
odbojko z odvodnjavanjem, ter nujno potrebno infrastrukturo,...). V letu 2017 je predvidena oddaja projektne
dokumentacije za spremljajoča objekta za potrebe športnega parka in predvidena je izvedba otroškega igrišča
ter vadbenih otokov.
Vrednost postavke se povečuje zaradi nakupa dodatnih reflektorjev ob igriščih.
NAMEN IN CILJI: ureditev športnega parka v zadovoljstvo občanov.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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.
Občina je za nakup stanovanja namenila od 70.000,00 EUR do 90.000,00 EUR.
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

22.000 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena rekonstrukciji stanovanjskih zgradb in prostorov v lasti občine. Povečuje se vrednost
postavke. Sredstva se bodo porabila za popravilo stanovanj na naslovu Goriška ulica 3 ter Vrtojbenska cesta
17.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja stanovanj.

19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-Kozara

3.900 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena vzdrževanju OŠ Kozara na podlagi plana - 2. faza obnove WC-jev na šoli.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.

19039002 Glasbeno šolstvo

19

OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so predvidena za vgraditev novega sistema ogrevanja v objektu Glasbene šole.

06 Režijski obrat
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

OB183-17-0017 Nakup osebnega avtomobila za RO

13.715 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena nakupu službenega vozila, ki ga potrebujejo zaposleni na režijskem obratu. Slednji bo
zagotavljal njihovo večjo varnost v cestnem prometu ter pripomogel k učinkovitejšemu delu.
Z rebalansom se usklajuje vrednost postavke z realiziranim nakupom.
NAMEN IN CILJI: zamenjava obstoječega osebnega avtomobila zaradi dotrajanosti in visokih stroškov
vzdrževanja.
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REBALANS OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V
LETU 2017 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK

Opis

Veljavni
proračun:
2017/2

OSN: REB2017-2

01

JAVNA UPRAVA

2.265.972,88

2.223.792,88

0111

Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

1.016.780,30

1.012.895,30

0112

Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

19.000,00

19.000,00

0113

Dejavnosti s področja zunanjih zadev

17.000,00

17.000,00

0133

Druge splošne zadeve in storitve

519.519,39

519.519,39

0160

Druge dejavnosti javne uprave

321.587,19

321.587,19

0171

Servisiranje javnega dolga države

372.086,00

333.791,00

02

OBRAMBA

35.440,00

35.440,00

0220

Civilna zaščita

35.440,00

35.440,00

03

JAVNI RED IN VARNOST

149.786,00

149.786,00

0310

Policija

6.500,00

6.500,00

0320

Protipožarna varnost

143.286,00

143.286,00

04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

3.461.584,40

2.180.828,24

0411

Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

783.083,44

289.233,44

0412

Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem

60.000,00

60.000,00

0421

Kmetijstvo

60.109,00

50.109,00

0422

Gozdarstvo

10.000,00

10.000,00

0432

Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina

23.000,00

22.057,00

0436

Pridobivanje in distribucija druge energije

36.000,00

36.000,00

0451

Cestni promet

1.689.690,00

902.726,84

0460

Komunikacije

10.000,00

10.000,00

0473

Turizem

33.301,96

33.301,96

0490

Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

756.400,00

767.400,00

05

VARSTVO OKOLJA

152.000,00

187.679,69

0510

Zbiranje in ravnanje z odpadki

40.000,00

40.000,00

0520

Ravnanje z odpadno vodo

100.000,00

108.679,69

0530

Zmanjševanje onesnaževanja

12.000,00

39.000,00

06

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

452.467,00

484.752,00

0610

Stanovanjska dejavnost

102.555,00

134.840,00

0620

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

182.912,00

182.912,00

0630

Oskrba z vodo

52.000,00

52.000,00

0640

Cestna razsvetljava

115.000,00

115.000,00

07

ZDRAVSTVO

68.900,00

68.900,00

0721

Splošne zdravstvene storitve

67.900,00

67.900,00

0740

Storitve splošnega zdravstvenega varstva
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

1.000,00

1.000,00

675.486,00

675.486,00

08
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0810

Dejavnosti na področju športa in rekreacije

83.600,00

83.600,00

0820

Kulturne dejavnosti

501.386,00

501.386,00

0830

Dejavnosti radia in televizije ter založništva

9.000,00

9.000,00

0840

Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

81.500,00

81.500,00

09

IZOBRAŽEVANJE

1.236.574,00

1.247.374,00

0911

Predšolska vzgoja

734.500,00

734.500,00

0912

Osnovnošolsko izobraževanje

388.974,00

399.774,00

0941

Visokošolsko izobraževanje

3.000,00

3.000,00

0950

Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah

26.100,00

26.100,00

0960

Podporne storitve pri izobraževanju

84.000,00

84.000,00

10

SOCIALNA VARNOST

298.041,85

298.041,85

1012

Varstvo invalidnih oseb

11.615,85

11.615,85

1040

36.700,00

36.700,00

1070

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

247.026,00

247.026,00

1090

Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

2.700,00

2.700,00

8.796.252,13

7.552.080,6
6
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