OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REALIZACIJE POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA ZA LETO2011
01 - Občinski svet
01 OBČINSKI SVET
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
• 010101 Delovanje občinskega sveta – sejnine
Postavka se glede na rebalans 2011 povečala za 0,02%. Postavka je planirana po planu izplačil
svetnikom v letu 2011.
• 010103 Financiranje političnih strank 12
Postavka je planirana po planu financiranja političnih strank v letu 2011. Postavka ne odstopa od
plana.
• 010106 Komisije občinskega sveta
Postavka je bila planirana na podlagi realizacije 2010. Postavka je višja od rebalansa 2011 za 143,3 %
zaradi večjega števila sej.
• 010110 Reprezentanca
Sredstva v višini so namenjena porabi sredstev za reprezentanco občinskemu svetu. Postavka je
bila realizirana v manjšem obsegu od plana.
• 010111 Informatika in vzdrževanje strojne in programske opreme
Sredstva, ki so namenjena za morebitne stroške prenosnih računalnikov občinskih svetnikov niso
bila porabljena..
• 010112 Nakup računalnikov
Proračunska postavka, ki je namenjena za nakup prenosnih računalnikov občinskih svetnikov je
bila realizirana v predvidenem obsegu.
• 010113 Protokol
Proračunska postavka, ki je namenjena protokolarnih stroškov občinskega sveta je bila realizirana
v manjšem obsegu.
• 010114 Javnost dela občinskega sveta: snemanje sej
Proračunska postavka, ki zajema stroške plačila snemanja sej ni bila realizirana.
• 010115 Krajevni odbor Vrtojba – obratovalni stroški
Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Vrtojba. Sredstva so bila realizirana v manjšem
obsegu od plana.
• 010116 Krajevni odbor Vrtojba – delovanje
Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora. Stroški vključujejo tudi praznovanja,
katerih so sami organizatorji. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od plana.
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• 010117 Krajevni odbor Šempeter – obratovalni stroški
Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Šempeter. Sredstva so bila realizirana v
manjšem obsegu od plana.
• 010118 Krajevni odbor Šempeter – delovanje
Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora. Stroški vključujejo tudi praznovanja,
katerih so sami organizatorji, ki so bila realizirana v manjšem obsegu od plana. Iz postavke pa je
financiran tudi nakup kontejnerja, ki je povečal realizacijo postavke za 70,1 % glede na rebalans
2011.
• 010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku
Sredstva, ki so namenjena občinskim nagrajence in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj
in denarnih in drugih nagrad. Vrednost na postavki se je že pri rebalansu povečala zaradi
spremembe Odloka o priznanjih v letu 2010. Postavka pa je bila realizirana za 12 % več glede na
rebalans.

02- Nadzorni odbor
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
• 020201 Delovanje nadzornega odbora
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od rebalansa 2011.
• 020202 Reprezentanca
Postavka ni bila realizirana.
• 020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od rebalansa 2011.
.

03- Župan
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
• 030104 Plače in nadomestila podžupana
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu od planiranega za 6 %.
• 030105 Osnovna plača župan
Sredstva so porabljena za 0,4 % več glede na rebalans 2011.
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• 030106 Splošni dodatki
Sredstva so porabljena za 7,2 % manj glede na rebalans 2011.
• 030107 Prehrana med delom
Sredstva so porabljena za 2,4% manj glede na rebalans 2011.
• 030108 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Postavka je realizirana v okviru predvidenega.
• 030109 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Postavka je realizirana v okviru predvidenega.
• 030110 Prispevek za poklicne bolezni in nesreče pri delu
Postavka je realizirana v okviru predvidenega.
• 030111 Prispevek za zaposlovanje
Postavka je realizirana v okviru predvidenega.
• 030112 Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva so realizirana za 2,1 % več glede na rebalans 2011.
• 030113 Ostali stroški službenih poti župan
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011 za 20,7 odstotka.
• 030114 Regres za letni dopust
Postavka je realizirana v okviru predvidenega.
• 030115 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje
Postavka je bila realizirana v večjem obsegu glede na rebalans 2011 za 16 odstotka.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
• 030412 Reprezentanca
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011 za 20,7 odstotka.
• 030413 Protokol
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011 za 18,4 odstotka.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
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• 040710 CZ – telefon, telefaks
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011.
• 040711 Prenos alarmnih signalov
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011.
• 040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011.
• 040713 Zavarovalne premije CZ
Postavka ni bila realizirana.
• 040714 Redna dejavnost CZ
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011.
• 040715 Redna dejavnost društva
Postavka je bila porabljena v celoti.
• 040716 Redna dejavnost – požarna straža
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011.
• 040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2011.
• 040718 Nakup opreme MTS za civilno zaščito
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2011 za 33,4 odstotka. Skozi
postavko se je financiral nakup opreme potrebne za delovanje civilne zaščite, nov zabojnik,
defibrilator in hladilno omaro.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
• 040702 Sredstva za protipožarno varnost – PGD Šempeter
Na podlagi finančnega načrta PGD za leto 2011 je bila realizirana v okviru predvidenega.
• 040703 Nakup vozila – PGD Šempeter
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
• 040705 Sredstva za opremo iz požarne takse – PGD Šempeter
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
• 040706 Sredstva za protipožarno varnost – Gasilska zveza
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
• 040707 Sredstva za protipožarno varnost – JZ
Na podlagi finančnega načrta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, ki zajema
osnovno dejavnost sistema zaščite in reševanja, se za potrebe nemotenega delovanja je bilo v
rebalansu 2011 predvidenih 72.227,16 EUR finančnih sredstev. Sredstva so bila realizirana za 1,3
odstotka glede na rebalans.
•

040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane
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Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
 042302 Obvezna proračunska rezerva
Proračunska rezerva 042302 (konto 409100) je bila rezervirana v višini 103.555,00 eur. Sredstva
niso bila porabljena.
Rezervni sklad se oblikuje v najvišji višini, ki ga ZJF predpisuje. Med odhodke se poknjiži le
5.638,17 eur, čeprav je v proračunu določeno 103.555,00 eur. Na dan 31.12.2011 znaša rezervni sklad
skupaj 109.891,20 eur.
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
 032301 Tekoča proračunska rezerva
Iz postavke 032301 se prerazporedi sredstva na postavko:





010118 KRAJEVNI ODBOR VRTOJBA v višini 943,00 EUR
030105 OSNOVNA PLAČA ŽUPAN v višini 23,00 EUR
041404 PROGRAMI RAZVOJNIH AGENCIJ v višini 2.499,00 EUR
OBNOVITEV IGRIŠČA PRI ŠOLI V VRTOJBI v višini 463,00 EUR

Odpre se nova proračunska postavka:
 040202 PROVIZIJA DURS NADOMESTILA ZA STAVBNA ZEMLJIŠČA v višini 918,00 EUR

04-Občinska uprava
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
 040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke – provizija
Sredstva so namenjena plačilu stroškov UJP. Bila so realizirana v manjšem obsegu glede na
rebalans 2011
 Provizija DURS
Sredstva so bila porabljena v višini 917,65 EUR, čeprav niso bila planirana. Zagotovljena so bila
skozi tekočo proračunsko rezervo.
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 040203 Vračilo preplačila nadomestila za stavbna zemljišča (Petrol)
Postavka, ki zajema plačilo obroka kredita je bila porabljena v okviru predvidenega.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
 040301 EZTS – evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
 NAMEN IN CILJI:
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega Parlamenta in
Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
(EZTS), je bil EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica
(SLO), Občina Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« dne 15. septembra 2011
vpisan v register Oddelka za deželne zadeve Predsedstva Ministrskega sveta Republike
Italije pod zaporedno št. 3.
 Sredstva na postavki so namenjena delovanju EZTS-ja in so določena skladno z statutom
EZTS (0,50 € na število prebivalcev v občini).
 EZTS v letu 2011 ni imel veliko izdatkov, zato je postavka skoraj nerealizirana. Sredstva na
postavki so bila porabljena v višini 9,6%, ker EZTS, kar znaša 90,4% kot je bilo planirano v
rebalansu za leto 2011.
 040302 Projekt Adria A
 NAMEN IN CILJI:
Projekt predvideva pospešitev oblikovanja novega mestnega območja na slovensko italijanski meji, izdelavo predhodne zasnove za železniško infrastrukturo, kjer je
manjkajoča železniška polkrožna povezava – (lunetta) na slovenski in italijanski strani, ter
povezavo med goriškim in vrtojbenskim tovornim postajališčem, elektrifikacijo proge
Nova Gorica – Vrtojba-Sežana in finančne možnosti za pridobitev evropskih sredstev za
izvedbeno fazo. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je CEI - Central
European Initiative Trst. Trajanje projekta: 2010 - 2014.
 Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 84,3%, kar znaša 15,7% manj kot je bilo
planirano v rebalansu za leto 2011.
 Aktivnosti, katere niso bile izvedene se prenašajo v leto 2012

 040306 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt CroCTal Krajina in čezmejne kolesarske poti
 NAMEN IN CILJI:
Projekt predvideva izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja z
željo po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže
kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v
območjih partnerjev. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v investicijo ureditve
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kolesarskih tras, ki vodijo proti meji z Italijo. V Občini Šempeter-Vrtojba se načrtuje
investicija v kolesarski odsek vzdolž zidu ob zahodnem robu zaselka Mlini – bivši
Maloobmejni prehod Šempeter. Predvideno je tudi krožišče pri tehničnih pregledih.
Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Provinca Gorica. Trajanje
projekta: 2011 – 2014. Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je projekt začel z
aktivnostmi v novembru 2011 in so se prenesle v leto 2012.
 040309 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt FUTURELIGHTS Javna razsvetljava prihodnosti
 NAMEN IN CILJI:
Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo. Aktivnosti projekta
bodo obsegale izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza
stanja in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, skupna
strategija za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbeni načrti posodobitve javne
razsvetljave), raziskave (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju) ter
investicije (štirje pilotni primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave). Občina
Šempeter-Vrtojba bo poleg zgoraj navedenih aktivnosti investitor v enega od štirih
pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave v občini.
Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Občina Šempeter-Vrtojba.
Trajanje projekta: 2011 – 2014. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 62,9 %, kar
znaša 37,1% manj kot je bilo planirano v proračunu za leto 2011, ker so se nekatere
aktivnosti premaknile v leto 2012.
 040307 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt T. I. P. Čezmejna integrirana Platforma
 NAMEN IN CILJI:
Projekt predvideva načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo
delovanja terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »VilešGorica-Razdrto« in bo zajemalo: cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu
in z dostopi do čezmejnih mestnih središč, okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cestaželeznica in prevoza Ro-La med Slovenijo in Italijo, prekvalifikacijo in povečanje postajališč,
oblikovanje novih storitev in razširitev obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek,
vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s pomočjo novih tehnologij ter okoljsko in prostorsko
združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim načrtovanjem, energetsko
učinkovitostjo struktur. Predvidena lokacija: čezmejno območje Gorice in Občine ŠempeterVrtojba. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je SDAG Gorica. Trajanje
projekta: 2011 – 2014. Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je projekt začel z
aktivnostmi v oktobru 2011 in so se prenesle v leto 2012.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
 040401 Informatika (strojna in programska oprema)
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Plan, ki zajema sredstva, ki so namenjena za nakup novega strežnika za občinsko upravo in ostalo
opremo je bil presežen v višini 18,2 odstotka glede na rebalans 2011. Povečala se je potreba po
nakupu nove opreme, ki je botrovala nakupu novega srežnika.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
 040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov
Sredstva so bila porabljena v okviru predvidenega.
 040403 Stroški občinske spletne strani
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje občinske spletne strani so bila
porabljena v manjšem obsegu glede na plan.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
 040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav)
Sredstva so namenjena za praznovanje občinskega praznika. Sredstva so bila porabljena v okviru
predvidenega.
 040416 Večje občinske prireditve
Sredstva so namenjena za večje občinske prireditve v občini. Postavka je bila porabljena za 46,2
odstotka glede na rebalans 2011. Sredstva so bila namenjena nepredvidenim prireditvam, ki so se
odvijale v občini Šempeter-Vrtojba športnega in turističnega značaja.
 040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav)
Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu od predvidenega.
 040423 Promocija občine
Sredstva so bila realizirana v višjem obsegu za 245,9 odstotkov zaradi nove celostne podobe
občine.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine – 191.056,66 EUR
-

Objekt krajevnega odbora v Šempetru: preureditev prostorov v pritličju za potrebe
turističnega društva, zamenjava stare električne napeljave, obnova sanitarij
Obnova prostorov krajevnega odbora
Zamenjava tlaka v k.o. Vrtojba
Izdelava mejnih ograjnih zidov MC Vrtojba
Ureditev okolja dvorec Coronini
Popravilo tlakov Zadružni dom Vrtojba
Obnova strehe na objektu ob MC Vrtojba
Izdelava ograjnega zidu na Žnidarčičevi ulici
Obnova kovinske strehe na parkirišču MMP Vrtojba
Sanacija fasade ne hiši Vrtojbensko-Biljenski griči št. 14
Odvoz betona Mestno središče Šempeter
Čiščenje odvodnika Čuklje
Popravilo brvi na Vrtojbici v Šempetru
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-

Zamenjava plošč na pločniku ob NKBM
Popravilo pločnika ob Žnidarčičevi ulici
Odstranitev sten in stavbnega pohištva z odvozom na deponijo v zaklonišču MC Vrtojba
Ureditev prostora zaklonišča v MC Vrtojba
Izdelava tlakov in montaže hišk v Občini
Čiščenje parcele 663/2, K.O. Vrtojba in odvoz materiala na deponijo

NAMEN IN CILJI: sanacija objektov in opreme, izboljšani delovni pogoji in pogoji bivanja
STANJE: objekti in oprema poškodovani potrebni sanacije
 040408 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov
Postavka ni bila realizirana, ker v tem letu ni bilo predlaganih izvršb.
 040409 Pravno zastopanje občine
Poraba sredstev je večja kot planirana, ker se je občina naknadno odločila, da po pridobitvi
prehodnega pravnega mnenja, sproži tožbo na sodišču, zaradi plačila odškodnine (v zadevi
prodaje zemljišč na MMP Vrtojba) in stroški nastajajo tudi s postopki, ki tečejo na sodišču za
določitev etažne lastnine in pripadajočih zemljišč
 040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti Občine
Postavka je bila porabljena za 17,2 odstotkov več od planiranega v rebalansu 2011 zaradi
nepredvidenih stroškov.
 040415 Oprema dvorec Coronini – 23.505,74 EUR
Sredstva so namenjena nakupu opreme v objektu dvorca Coronini
NAMEN IN CILJI: nabava opreme prostorov, izboljšanje funkcionalnosti objekta
STANJE: opremljena klet v dvorcu Coronini
 040418 Oprema objektov krajevnih odborov
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
 040422 Tekoči stroški drugih objektov občine
Postavka je bila porabljena za 123,6 odstotkov več od planiranega v rebalansu 2011 zaradi
nepredvidenih stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
• 040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)
Postavka je realizirana v okviru predvidenega.
0602 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
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• 040601Osnovne plače
Postavka je realizirana v manjšem obsegu za 3,6 % od predvidenega v rebalansu 2011 zaradi
prenosa stroškov na drugo postavko, ki je sofinancirana s strani evropskih sredstev (futurelights).
Razlog za odstopanje je tudi v tem, da občina en mesec in pol ni imela zaposlenega tajnika občine.
• 040602 Splošni dodatki
Postavka je realizirana v manjšem obsegu za 26,6 % od predvidenega v rebalansu 2011 zaradi
prenosa stroškov na drugo postavko, ki je sofinancirana s strani evropskih sredstev (futurelights).
Razlog za odstopanje je tudi v tem, da občina en mesec in pol ni imela zaposlenega tajnika občine.
• 040605 Sredstva za nadurno delo
Postavka je bila porabljena manj od planiranega za 47 %, zaradi drugačne organiziranosti dela.

• 040606 Regres za letni dopust
Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.
• 040607 Prehrana med delom
Sredstva so bila porabljena za 9,4 % manj od plana v rebalansu 2011.
• 040608 Stroški prevoza na delo
Sredstva za prevoz zaposlenih na delo so manjša za 35,5 odstotkov glede na plan.
• 040609 Jubilejne nagrade in odpravnine
Sredstva so bila realizirana v višini 86,6 % glede na rebalans 2011.
• 040611 Dnevnice za službena potovanja
Sredstva so bila realizirana v višini 97,8 % glede na rebalans 2011.
• 040612 Stroški prevoza v državi
Sredstva za prevoz zaposlenih na delo so večja za 9 odstotkov glede na plan.
• 040613 Dnevnice za službena potovanja v tujini
Sredstva so bila realizirana v višini 54,6 % glede na rebalans 2011.
• 040612 Stroški prevoza v tujini
Sredstva niso bila porabljena.
• 040615 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Sredstva so bila realizirana v višini 94,7 % glede na rebalans 2011.
• 040616 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Sredstva so bila realizirana v višini 94,7 % glede na rebalans 2011.
• 040617 Prispevek za poklicne bolezni in nesreče pri delu
Sredstva so bila realizirana v višini 112,2 % glede na rebalans 2011.
• 040618 Prispevek za zaposlovanje
Sredstva so bila realizirana v višini 94,8 % glede na rebalans 2011.
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• 040619 Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva so bila realizirana v višini 94,7 % glede na rebalans 2011.
• 040620 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi so bila realizirana v
višini 71,6 % glede na rebalans 2011.

• 040622 Pisarniški material in storitve
Sredstva za pisarniški material in storitve so bila porabljena v višini 97,3 % glede na rebalans 2011.
• 040623 Čistilni material in storitve
Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 112,1 % glede na rebalans 2011
zaradi nepredvidenih stroškov.
• 040624 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Sredstva so bila porabljena v višini 106,9 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih stroškov.
• 040625 Bilten – glasilo
Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu in sicer 81,7 % glede na plan.
• 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura
Sredstva so bila porabljena v višini 107,6 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih stroškov.
• 040627 Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme
Sredstva so bila porabljena v višini 132,7 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih stroškov.
Postavka zajema plačila vzdrževanja programov: Saop, Realis Piso, Doksis (Comland), I ware,
Arctur, B2 . Na postavki so vključeni tudi tekoči stroški vzdrževanja strojne opreme.
• 040630 Električna energija
Postavka je bila porabljena za 263,5 % glede na plan. Postavka je bila napačno planirana pri
združevanje postavk pri pripravi proračuna za leto 2011. Na tej postavki gre predvsem za račune, ki
nam jih Splošna bolnica prefakturira.
• 040631 Stroški ogrevanja
Sredstva so bila porabljena v višini 90,1 % glede na rebalans 2011.
• 040632 Voda in komunalne storitve
Sredstva so bila porabljena v višini 119,5 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih
stroškov.
• 040634 Telefon, mobitel, fax
Sredstva so bila porabljena v višini 92,5 % glede na rebalans 2011.
• 040635 Poštnina in kurirske storitve
Sredstva so bila porabljena v višini 109 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih
stroškov.
• 040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva
Sredstva so bila porabljena v višini 59,1% glede na rebalans 2011. Postavka je bila napačno
planirana pri združevanje postavk pri pripravi proračuna za leto 2011.
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• 040637 Vzdrževanje in popravila vozil
Sredstva so bila porabljena v višini 81,7 % glede na rebalans 2011.
• 040638 Pristojbine za registracijo vozil
Sredstva so bila porabljena v višini 98,5 % glede na rebalans 2011.
• 040639 Zavarovalne premije za motorna vozila
Sredstva so bila porabljena v celoti.
• 040642 Stroški izobraževanja zaposlenih
Sredstva so bila porabljena v višini 82,7% glede na rebalans 2011.
• 040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Sredstva so bila porabljena v višini 95,9 % glede na rebalans 2011.
• 040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa
Sredstva so bila porabljena v višini 87,00 % glede na rebalans 2011.
• 040661 Stroški bančnih storitev
Sredstva so bila porabljena v višini 120,1 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih
stroškov.
• 040662 Drugi stroški proračuna
Postavka, ki je namenjena nepredvidenih stroškov proračuna je bila realiziran za 15,3 odstotka
več od planiranega v rebalansu 2012. Večji delež sredstev je namenjen plačilu skladu kmetijskih
zemljišč (stroški postopka zaradi ugotovitve obstoja lastninske pravice ), skladu RS za
zaposlovanje invalidov, SAZAS, zdravniških pregledov zaposlenih, MF DURS NG (vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih)
• 040667 notarske storitve
Postavka, ki je namenjena plačevanju stroškov notarskih overitev in je bila porabljena v višini
48,7% glede na rebalans 2011.
016039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem potrebnim za delovanje občinske
uprave.
•

040652 Nakup pisarniškega pohištva
Postavka je bila porabljena v višini 143,2 odstotkov glede na rebalans zaradi nakupa
dodatnega pohištva in stolov.

•

040653 Nakup telekomunikacijske opreme
Postavka je bila porabljena v višini 77,8 odstotkov glede na rebalans 2011.

•

040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave
Postavka je bila porabljena v višini 40,8 odstotkov glede na rebalans 2011. Večji del
postavke je namenjen novemu registratorju časa za zaposlene, barvnemu kopirnemu stroju

•

040658 Zavarovalne premije za objekte in opremo
Postavka je bila porabljena v višini 129,7 odstotkov glede na rebalans 2011. Večji del
predstavlja zavarovanje Coroninijevega dvorca in Mladinskega centra v Vrtojbi.
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
•

040802Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Postavka je bila porabljena v višini 74,8 odstotkov glede na rebalans 2011.

08029002 Notranja varnost
•

040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Postavka je bila porabljena v višini 48,9 odstotkov glede na rebalans 2011.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
•

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del
Sredstva so bila porabljena v višini 88,4 odstotka glede na rebalans 2011.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
•

041101 Subvencije v kmetijstvo-izobraževanje, razno
Postavka je bila realizirana v višini 5 % glede na rebalans 2011. Sredstva niso bila razdeljena
na razpisu, ker ni bilo vlog.

•

041103 Podpora investicij-subvencije
Iz te postavke se sofinancira ureditve kmetijskih zemljišč , ureditve poti, ki niso javno
dobro, ureditve pašnikov, nakup opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo, sofinanciralo
zavarovalne premije za posevke in plodove ter za bolezni živali, spodbujalo 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.
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans 2011.

•

041105 Subvencije v kmetijstvo-regresiranje društev
Postavka vključuje sredstva v namen podpori organizirani dejavnosti na področju
kmetijstva.
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•

Postavka je bila realizirana v višini 96,9% glede na rebalans 2011.
041110 Tržnica v Šempetru
Postavka ni bila realizirana.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
•

041109 Azil za pse in odvoz živali
Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka je bila
realizirana za 5,8 % več glede rebalans zaradi nepredvidenih stroškov.

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

• 041104 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest – 3.937,11 EUR
 NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost
 STANJE: poškodovane ceste

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
•

041202 Aktivnosti iz energetske zasnova znaša
Postavka je bila realizirana v višini 680,00 EUR, kar znaša 22,7 odstotka glede na rebalans.

 NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri
energije
 STANJE: zelo malo narejenega na področju obnovljivih virov energije in prihranka energije
•

041205 Vodenje energetskega managementa
Postavka je bila realizirana v višini 16.047,04 EUR, kar znaša 272 odstotka glede na rebalans.

 NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri
energije
 STANJE: zelo malo narejenega na področju obnovljivih virov energije in prihranka energije
•

041206 Lokalni energetski koncept
Postavka ni bila realizirana.

 NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri
energije
 STANJE: zelo malo narejenega na področju obnovljivih virov energije in prihranka energije
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•

043069 Izgradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji
Postavka je bila realizirana v višini 47.636,40 EUR, kar znaša 5,1 odstotka glede na rebalans.

 NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri
energije
 STANJE: zelo malo narejenega na področju obnovljivih virov energije in prihranka energije
•

043070 Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije
Postavka je bila realizirana v višini 380,00 EUR, kar znaša 1,6 odstotka glede na rebalans.

 NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri
energije
 STANJE: zelo malo narejenega na področju obnovljivih virov energije in prihranka energije
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
•

041317 Komunalne storitve – cestna dejavnost 137.382,35 EUR
 NAMEN IN CILJI: izboljšano stanje cest in obcestnih površin
 STANJE: poškodovane površine, neurejene vozne površine

•

041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 158.933,71 EUR

 NAMEN IN CILJI: izboljšano stanje cest in obcestnih površin
 STANJE: poškodovane površine, neurejene vozne površine
• 041351 Ureditev poti Sveti Ot
Postavka ni bila realizirana. V izdelavi je projektna dokumentacija in bo obračunana v letu 2012.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
• 041306 Obvoznica Vrtojba 2. Faza
Postavka ni bila realizirana.
• 041307 Traktorske in kolesarske poti 28.638,60 EUR
- vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti (Griči, Vrtojbensko polje)
• 041308 Povezovalna cesta na obvoznico Vrtojba 173.878,63 EUR
- rekonstrukcija ceste in dostopov na CSC, Brežina in Final
• 041321 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo 46.765,20 EUR
Postavka je bila realizirana v višini 76,7 % glede na rebalans 2011
 NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti, nove ceste
 STANJE: manjkajoča dokumentacija
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• 041355 Ureditev parkirišča pri Dnevnem centru – 27.665,39 EUR
- izdelava novega parkirišča in pločnika
 NAMEN IN CILJI: ureditev voznih površin, večja prometna varnost
 STANJE: slabo urejene vozne površine
• Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel
Postavka je bila realizirana v višini 40,1 % glede na rebalans 2011.
13029003 Urejanje cestnega prometa
• 040311 Alpine space – POLY 5
Projekt predvideva izdelavo študij izvedljivosti, načrtovanje posegov in dejavnosti na
območju širšega evropskega območja (Slovenija, Italija, Avstrija in Francija). Občina bo v
sodelovanju z Pokrajino Gorica v okviru projekta izvajala specifično študijo primera v
povezavi z infrastrukturnimi strategijami, ki jih pričakujemo ali pa že potekajo ter izvedla
predhodno raziskavo in analizo o teritorialnih in socialno-ekonomskih dinamikah področja
ter predvidenih ali že obstoječih povezavah velikih transportnih sistemov z regionalno
notranjo mobilnostjo ter koridorji in vozlišči na nacionalni in EU ravni. V okviru projekta bo na
skupnem izvajanju izdelano policentrično razvojno orodje s katerim se bo definiralo
transportne perspektive v zvezi z velikimi transportnimi sistemi ter ponovno polno
vzpostavitvijo delovanja zapostavljenih območij ob meji. Partnerstvo projekta pokriva
celotno programsko območje: Avstrija, Francija, Italija, Slovenija. Vodilni partner projekta je
Pokrajina Torino. Trajanje projekta: 2011 – 2014.
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 250,4 % glede na rebalans. Z
prerazporeditvami smo povišali znesek na veljavnem proračunu, ker smo predvideli izdelati
javno naročilo, a ga nismo uspeli dokončno realizirati v letu 2011.
• 041305 Ureditev ceste ob meji z Italijo 12.891,24 EUR
- čiščenje zarasti in ureditev makadamske poti
• 041310 Krožna cesta: cestišče odvodnjavanje, pločnik 88.179,44 EUR (postavka se je
preimenovala v Obnovo ulic in parkirišča v Vrtojbi, zaradi združitve postavk za
rekonstrukcijo ulic v Vrtojbi v NRP).
- rekonstrukcija ceste in izdelava novega pločnika
• 041311 - subvencije za kritje izgub v javnem prometu
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. Postavka znaša 171.000,00 EUR.
Postavka je bila realizirana pod planirano, ker morebitna dodatna povezava z Vrtojbo še ni
bila vzpostavljena, poleg tega pa je decembrski račun prispel prepozno, zato je plačan iz
letošnjega proračuna.
• 041337 – Ulica Griči – 8.232,22 EUR
- rekonstrukcija ceste in odvodnjavanje
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 NAMEN IN CILJI: ureditev voznih površin, večja prometna varnost
 STANJE: slabo urejene vozne površine
• 041338 Cesta Zapučke – 85.419,03 EUR
- rekonstrukcija ceste, odvodnjavanje
 NAMEN IN CILJI: ureditev voznih površin, večja prometna varnost
 STANJE: slabo urejene vozne površine
• 041339 Mladinski center (parkirišče, odvodnjavanje) – 13504,17 EUR
- izdelava parkirišča in odvodnjavanje
 NAMEN IN CILJI: ureditev voznih površin, večja prometna varnost
 STANJE: slabo urejene vozne površine
• 041360 Povezovalna cesta (priključki) – 21.391,50 EUR
- Izdelava cestnih priključkov Primorje, Final, ZIC
 NAMEN IN CILJI: ureditev voznih površin, večja prometna varnost
 STANJE: slabo urejene vozne površine
13029004 Cestna razsvetljava
• 041312 - plačilo javne razsvetljave
Sredstva na postavki so namenjena plačilu javne razsvetljave na območju Občine ŠempeterVrtojba.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
• 041322 Obnova JR Vrtojba 53.648,99 EUR
 NAMEN IN CILJI: Obnova in novogradnja JR, večja varnost prometa
 STANJE: pomanjkljiva osvetljenost cestnih površin
• 041323 Obnova JR Šempeter 1.360,09 EUR
 NAMEN IN CILJI: Obnova in novogradnja JR, večja varnost prometa
 STANJE: pomanjkljiva osvetljenost cestnih površin
• 041356 Izdelava JR na Krožni cesti 42.966,06 EUR
 NAMEN IN CILJI: Obnova in novogradnja JR, večja varnost prometa
 STANJE: pomanjkljiva osvetljenost cestnih površin
• 041359 Povezovalna cesta
 NAMEN IN CILJI: Obnova in novogradnja JR, večja varnost prometa
 STANJE: pomanjkljiva osvetljenost cestnih površin
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14 GOSPODARSTVO
1402 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva
14029001 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva
• 041401 Priprava razvojnih programov in evropski skladi
 NAMEN: Sredstva na postavki so bila porabljena za razvojne programe mednarodnih
projektov in nove projekte za pripravo investicijske in druge dokumentacije pri prijavah na
razpise.
 CILJI: Višina porabljenih sredstev znaša 92,3 %, kar predstavlja 7,7 % manj, kot je bilo
predvidenih sredstev glede na proračun za leto 2011.
•

041402 PTP – upravljanje in delovanje
Postavka vključuje sredstva, ki so namenjena delovanju Primorskega tehnološkega parka.
Realizirana je v celoti.

•

041404 Programi razvojnih agencij

 NAMEN: Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje razvojnih agencij (RRA
Severne Primorske, ICRA Idrija, LTO Sotočje, IN PRIME, ROD Ajdovščina, Posoški razvojni
center Tolmin) za programe lokalnega in regijskega pomena ter regijski štipendijski shemi.
 CILJI: Višina porabljenih sredstev znaša 124,8 % kar predstavlja 24,8% več predvidenih
sredstev glede na proračun za leto 2011. Do povišanja postavke je prišlo zaradi novih
projektov.
•

041405 PTP – študije in projekti
Sredstva so namenjena PTP za izvedbo raznih dokumentacij, študij in projektov. Realizirana
je v celoti.

•

041406 Sklad za razvoj malega gosp. Goriške

 NAMEN: Postavka je namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa.
 CILJI: Višina porabljenih sredstev znaša 92,9 %, kar predstavlja 7,1% predvidenih sredstev
manj glede na proračun za leto 2011.
•

041421 MIC- medpodjetniški izobraževalni center
Občina je partner v projektu MIC. Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje MIC-a.
Realizirana je v celoti.

• 041422 Sofinanciranje udeležbe na sejmih
 NAMEN: Postavka je namenjena za finančne spodbude podjetnikom za spodbujanje
razvoja podjetništva in zaposlovanja v občini.
 CILJI: Višina porabljenih sredstev znaša 92,6%, kar predstavlja 7,4 % manj od predvidenih
sredstev glede na proračun za leto 2011.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
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• 041403 Novoletna okrasitev mesta
Postavka je bila glede na rebalans realizirana v celoti.
• 041407 Sredstva za turistične programe
Postavka je bila glede na rebalans realizirana v celoti.
• 041408 KŠTM – programi, turizem
Sredstva na postavki so namenjena pustovanju. Z letom 2012 se je postavka preimenovala v
KŠTM – programi, turizem. V letu 2011 se je postavka imenovala sredstva za programe - pust.
Postavka je bila glede na rebalans realizirana v celoti.
• 041423 Novoletno praznovanje – organizacija
Postavka je bila glede na rebalans realizirana v celoti.

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

041502 - Širitev in izgradnja centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori
Postavka vključuje namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječega
centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori zaradi koriščenja takse za obremenjevanje
okolja.
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo planirano, ker so se je začele
aktivnosti na projektu »Nadgradnja Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica«.

• 041515 Ekološki otoki 17.402,52 EUR
- izdelava ekološkega otoka pri ZIC-u, Gramozni cesti
 NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja
 STANJE: neurejena mesta kjer zbiramo odpadke
•

041535 – Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica
Postavka vključuje sredstva, ki jih mora Občina Šempeter-Vrtojba zagotoviti za nadgradnjo
Centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori.
Dejanski stroški so bili nižji od planiranih v DIIP-u, zato je postavka realizirana v manjšem
obsegu.

•

041599 - odvoz odpadkov, tudi kosovnih
Postavka zajema odvoz odpadkov, tudi nevarnih (salonitna kritina, avtomobilske
gume…), zapuščenih avtomobilov (katerih lastnike je nemogoče izslediti) in drugo.
Glavni del realizacije je odvisen od odlaganja in posledično odvoza ter ravnanja z
nevarnimi odpadki občanov v zbirnem centru Lavžnik. Realizacija je bila pod pričakovano.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
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• 041528 Kanalizacija Krožna cesta 78.487,64 EUR
- delna obnova kanalizacije mešanega sistema
• 041531 Projektna dokumentacija (omrežnina) 2.147,88 EUR
 NAMEN IN CILJI: projektiranje nove kanalizacije, izboljšava bivalnih pogojev in čistejše
okolje
 STANJE: neurejen odvod odplak
• 041532 Kanalizacija Zapučke – 130.321,92 EUR
- Izdelava nove kanalizacije

•

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – 14.652,98 EUR

• 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi – 107.106,19 EUR
- izdelava projektne dokumentacije
 NAMEN IN CILJI: izdelava nove kanalizacije, izboljšava bivalnih pogojev in čistejše okolje
 STANJE: neurejen odvod odplak
1502003 Izboljšanje stanja okolja
•

041510 Sanacija okolja( čiščenje vodotokov, nanosov, drugo) 5.504,14 EUR
 NAMEN IN CILJI: boljši pretok vode, manjša nevarnost poplav
 STANJE: na določenih delih vodotokov se pojavljajo nanosi materialov

•

041514 Postavitev protihrupne ograje na HC pri Vrtojbi – druga faza 172.114,54 EUR
 NAMEN IN CILJI: zaščita krajanov pred hrupom iz hitre ceste, prijaznejše bivalnookolje
 STANJE: hrup zaradi prometa na HC moti sosednje prebivalce

 040308 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt GOTRAWAMA – čezmejni sistem za upravljanje z
vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice
 NAMEN IN CILJI: Cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem
območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost,
kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in
zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in
sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in
onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito
upravljanje voda tudi skladu z zahtevami EU. Aktivnosti se bodo izvajale na območju
porečij obmejnih mest: Gorica, Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in Vrtojba. Partnersko
območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Univerza v Novi Gorici. Trajanje projekta:
2011 – 2014. Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je projekt začel z aktivnostmi v
decembru 2011 in so se prenesle v leto 2012.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
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 041600 Dokumentacija za javno infrastrukturo OPPN Caufovo
OPPN Caufovo je sprejet, v zaključni fazi priprave je program opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OPPN, imamo nekaj lastnikov zemljišč, ki imajo interes za gradnjo, zato bo občina
naročilo projektno dokumentacijo za javno infrastrukturo. Dokumentacija še ni naročena. Ni
bilo odlivov.
 041632 OPPN Intermodalni terminal Vrtojba
Predvidene strokovne podlage za urejanje prostora MMP Vrtojba severno od hitre ceste.
Naročena je bila izdelava idejne rešitve, osnutek je bil pripravljen, občina je podala pripombe,
dokument kje v dopolnjevanju. Ni še bilo odlivov.
•

041633 OPPN Rekonstrukcija Žnidarčičeve
Iz postavke je možno črpati stroške načrtov za krožišče ob južnem priključku na območje
MMP Vrtojbe (križišče za PTP) in tudi za krožišče na mestu križišča Žnidarčičeva – Ulica Polje.
Za krožišče pri ABK (Žnidarčičeva – Ulica Polje) je pripravljena projektna naloga, ki čaka na
obravnavo, ki jo skliče DRSC. Ni še bilo odlivov.

•

041636 OPPN zadrževalnik deževnih vod
Naloga zaključena, odlivi: 5.280,40€.

•

041655 Ureditev centra Vrtojbe
Pridobitev sinteznega predloga in predloga usmeritev za določila OPN.
Ni bilo odlivov.

•

041659 OPN, Temeljna urbanistična dokumentacija
Izvedena je bila javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN (občinskega prostorskega
načrta) in okoljskega poročila, pripravljena stališča do pripomb, v zaključni fazi je priprava
predloga OPN z dodatnimi obrazložitvami za nosilce urejanja prostora.
Odliv v 2011: 69.869,28€

•

0416676 OPPN MMP Vrtojba
Ni bilo odlivov.

•

041678 PGD/PZI za ureditev odvodnje
Ob načrtovanje urejanja odvodnje v bližini RTP Vrtojba smo naleteli na težavo – opozorjeni
smo bili, da je območje, na katerem je že v veljavnem prostorskem planu predvidena ureditev
oziroma do ureditev odvodnih jarkov, pravzaprav smetišče na lokaciji bivšega izkopa
opekarne. Podatkov o obsegu, globini izkopa, vrsti odpadkov in debelini nasutja nad odpadki
ni, zato bomo morali opraviti analize, ki bodo pokazale možnosti za zavarovanje in ureditev
odvodnje.
Ni bilo odlivov.
• 041679 POSZ OPPN MMP Vrtojba
Ni bilo odlivov.
• 041681 Program opremljanja OPPN Caufovo
Program je narejen, ni bil še obravnavan na seji Občinskega sveta.
Odlivi: 5.130€.
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• 041682 OPPN Gospodarska cona med Cesto Goriške fronte in železnico
Ni bilo odlivov.
• OPPN Ob železniški postaji Vrtojba
Ni bilo odlivov.
• 041686 Študije, idejne rešitve, geomehanska poročila
Odliv v višini 3.000,00€.
• 041690 Strokovne podlage – poplavna območja
Ni bilo odlivov.
041697 Zasnova, načrti. dokumentacija za rekonstrukcijo cest. Priključka – Obvoznica
Vrtojba
Idejna rešitev za dvosmerno priključevanje Spodnje Vrtojbe (območje SCV, Vetral) na obvozno
cesto mimo Vrtojbe je v presoji na DRCS.
Ni bilo odlivov.

•

• 041698 Idejna zasnova rekreacijskega območja pri RTP Vrtojba
Občina je pridobila variantne rešitve, naloga še ni zaključena.
Odlivi: 1.326,00€
041699 Ažuriranje dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja za javno
infrastrukturo Na Hribu 1. Faza
Ni bilo odlivov.
•

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
•

041600 Projektna dokumentacija (omrežnina) 0 EUR
- projektiranje novih vodovodov
 NAMEN IN CILJI: izvedba novega vodovoda, izboljšanje oskrbe z vodo
 STANJE: na določenih mestih še ni vodovoda

• 041670 - vzdrževanje hidrantnega omrežja
Postavka zajema vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba, ki ga bo
opravljalo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica skladno s Programov vzdrževanja
hidrantnega omrežja v letu 2011.
Dejanski stroški vzdrževanja omrežja, ki jih je imelo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d. so bilo manjši od predvidenih, zato je realizacija te postavke manjša od planirane.
• 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 37.304,56 EUR
- popravila, zamenjava cevi
 NAMEN IN CILJI: sanacija vodovoda, zmanjšanje izgube vode
 STANJE: na določenih mestih so dotrajane cevi vodovoda

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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•

041603 Pokopališče Vrtojba 5.472,00 EUR
- izdelava dokumentacije za žarne grobove
 NAMEN IN CILJI: ureditev žarnih polj, ohranitev površin za grobna polja
 STANJE: ni urejen prostor za žarna polja

•

041634 Pokopališče Šempeter 10.962,48 EUR
- tlakovanje poti na pokopališču
 NAMEN IN CILJI: izboljšanje poti za pešce, urejeno pokopališče
 STANJE: del poti je še v makadamu
•

•

041672 - vzdrževanje pokopališč Šempeter, Vrtojba
Postavka vključuje vzdrževanje pokopališča v Šempetru in Vrtojbi na podlagi koncesijske
pogodbe, ki je bila podpisana s Komunalo d.d. leta 2009.
Realizacija je bila v okviru planirane.

041675 - oprema mrliških vežic Šempeter in Vrtojba
Postavka v letu 2011 ni bila realizirana, oprema vežic je predvidena v letu 2012.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
•
-

0416104 – Izdelava propusta za meteorno vodo ZIC – 17.783,63 EUR
odvodnjavanje zalednih voda v Vrtojbico

 NAMEN IN CILJI: odstraniti zaledne vode stran od objektov, preprečiti poplave
 STANJE: lokalno so površine večkrat poplavljene
•

041614 - čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve
Postavka zajema izvajanje splošne komunalne dejavnosti (čiščenje ulic, košnja,
vzdrževanje zelenih površin,…
Realizacija je presegla planirano, ker je bilo potrebno, zaradi manj ugodnega vremena,
opraviti več košenj zelenic (za cca 10%)in večja je bila pogostost pobiranja navlake (iz 2x
tedensko na 3x tedensko).

•

041621 Info točke-table, ulične table, druge table
Realizacija je pod pričakovano, ker Elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije (TOS) na območju naselja Šempeter pri Gorici, ki je osnova za postavitev oz.
zamenjavo tabel, ki ne zadovoljujejo novi zakonodaji oz. pravilniku, še ni bil izdelan.

•

041671 - vodenje evidenc o infrastrukturi
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.
Dejanski stroški vodenja evidenc, ki jih je imelo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d. so bilo manjši od predvidenih, zato je realizacija te postavke manjša od
planirane.

•

041673 - vodarina za tri javne pipe
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Postavka vključuje plačilo stroškov porabljene vode za tri javne pipe v občini ŠempeterVrtojba. Te so na Trgu Ivana Roba, na igrišču v naselju Pod Lazami ter pri spomeniku na
Cesti prekomorskih brigad v Vrtojbi.
Realizacija postavke je bila nekoliko višje od planirane, ker je bila poraba vode na javnih
pipah nekoliko večja od pričakovane.
•

041674 - drugi stroški za splošno komunalno dejavnost
Postavka zajema plačilo nepredvidenih stroškov za komunalno dejavnost, ki ne morejo biti
razvrščene v nobeno od ostalih postavk. Realizirana je v višini 20,4 % glede na rebalans 2011.

•

041689 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč 54.331,12 EUR
- komunalno opremljanje Na hribu, projektna dokumentacija Na Hribu
 NAMEN IN CILJI: nova komunalna oprema, urejena infrastruktura
 STANJE: stavbno zemljišče brez komunalne opreme

•

041691Obnova vodovoda v Cvetlični ulici (omrežnina) 43.340,68 EUR
- zamenjava cevi
 NAMEN IN CILJI: izboljšava kvalitete pitne vode, izboljšava zdravstvenega stanja ljudi
 STANJE: stari cevovodi iz azbestnih cevi

•

041692 Obnova vodovoda Ulica Andreja Gabrščka (omrežnina) 51.555,81 EUR
- zamenjava cevi
 NAMEN IN CILJI: izboljšava kvalitete pitne vode, izboljšanje zdravstvenega stanja ljudi
 STANJE: stari cevovodi iz azbestnih cevi

•
-

043037 Ureditev mestnega središča Šempeter II. Faza 774.919,43 EUR
tlakovanje Trga Ivana Roba in pločnikov na ulicah Prekomorske brigade, Padli borci, cesta
in Goriške fronte in izdelava odvodnjavanja
polaganje asfalta na ulici Prekomorskih brigad, Podlih borcev in Goriške fronte
sanacija cerkvenega zidu in podaljšanje stopnic pred vhodom v cerkev
zasaditev dreves
dobava in vgradnja komunalne opreme ter vertikalne signalizacije

 NAMEN IN CILJI: ureditev prometnega režima in izboljšanje kvalitete cestišč ter varnost
pešcev, urejenost prostora skladno z ureditvenim načrtom
 STANJE: ureditev površin
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
•

041618 - DOM upravljanje
Postavka vključuje pačilo stroškov, ki upravljajo s stanovanji v občinski lasti.
Realizacija je bila v okviru planirane.

•

041619 - odškodninska družba in stanovanjski sklad RS
Postavka vključuje del kupnine od stanovanjskih kreditov in sicer plačanih obrokov.
postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od planirane, ker so bile s podpisom aneksa
k pogodbi v letošnjem letu redefinirane obveznosti Občine Šempeter-Vrtojba.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
•

041606 Študije in projektna dokumentacija – 11.695,63 EUR
 NAMEN IN CILJI: priprava za izdelavo investicijske dokumentacije, urejenost dokumentacije
 STANJE: manjka dokumentacija

• 041610 Cenitve - 20.873,00 EUR
Realizirala se je v višjem obsegu zaradi ovrednotenja celotnega nepremičnega premoženja v
lasti občine.
 NAMEN IN CILJI: cenitev zemljišč in objektov, osnova za odkup
 STANJE: cenitev pred prodajo oz. nakupom zemljišč ali objektov ter vpis v poslovne knjige
•

041611 Ureditev meja, parcelacija – 11.993,38 EUR
- Ureditev meja in parcelacije zemljišč
 NAMEN IN CILJI: odkupi ali prodaje zemljišč, pravilna ureditev v naravi
 STANJE: urejanje po potrebi

16069002 Nakup zemljišč
• 041612 Nakup zemljišč
Postavka zajema nakup zemljišč namenjene predvsem za gradnjo in širitev cest. Porabljena je
76,1 % glede na plan.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
• 041704 Refundacija športnega fizioterapevta 1.404,02,00
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje športnega fizioterapevta na podlagi
pogodbe in so bila realizirana 93,6 %. Cilj je bil dosežen.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
• 041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu 1.000,00
Sredstva na postavki so bila namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja
zobozdravstvo. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj je bil dosežen.
• 041710 Preprečevanje zasvojenosti – preventivni programi 1.400,00
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju društev s preventivnimi programi, na
podlagi letnega razpisa in so bila 100 % porabljena ter cilj dosežen.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
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• 041702 Plačilo zdravstvenega prispevka za nezavarovane osebe 18.851,88
Sredstva so bila namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki
niso zavarovani iz drugega naslova, kot narekujejo zakonski predpisi. Potrošilo se je 99,2 %
namenjenih sredstev. Glede na število upravičencev in višino prispevka v letu 2011 je bil cilj
dosežen.
17079002 Mrliško ogledna služba
• 041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 5.138,56
Sredstva na postavki so bila namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij,
prevozov na obdukcije, na podlagi zakonskih predpisov. Poraba je bila 90,2 % in glede na potrebe
je bil cilj dosežen.

18 KULTURA, ŠORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
040308 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt LIVING FOUNTAINS Oživljanje vodnjakov in kalov
v čezmejnem območju

•

 NAMEN IN CILJI: Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino
vodnjakov, ki bogatijo čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot
spomenike kulturne dediščine ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno
dediščino vodnjakov s poudarkom vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne
dediščine. Območje izvajanja projekta na slovenski strani je Območje Mestne občine Nova
Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa
območje Občine Doberdob, Sovodnje in Portomaggiore. Aktivnosti bodo obsegale
obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih
učnih poti, organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo vključno z označevanjem
vodnjakov in opredelitvijo Ceste vodnjakov. V naši občini se načrtuje sanacija treh
vodnjakov. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Občina MirenKostanjevica. Trajanje projekta: 2011 – 2014.
Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker je projekt začel z aktivnostmi v novembru
2011 in so se prenesle v leto 2012.
•

041824 Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici – 3. faza 24.108,21 EUR
- plačilo že opravljenih del (nadzor, gradbena dela, oprema)
 NAMEN IN CILJI:
rekonstrukcija dvorca, zaposlitev novih delavcev, nove
namembnosti objekta
 STANJE: dokončanje del po projektni dokumentaciji

•
-

041842 Grobišča spomeniki in kulturni objekti 3.957,60 EUR
obnova spomenikov
 NAMEN IN CILJI: obnova spomenikov, ohranitev kulturne dediščine
 STANJE: poškodovani spomeniki
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041876 Obnova vodnjaka v Vrtojbi – cesta 9. septembra 19.606,00 EUR

•

 NAMEN IN CILJI: obnova vodnjaka, ohranjanje kulturne dediščine
 STANJE: poškodovan vodnjak
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029002 Premična kulturna dediščina
• 041820 Muzej – programi in projekti 4.500,00
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov z namenom
ohranjanja zgodovinske in arheološke dediščine in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa.
Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
• 041816 Goriška knjižnica 88.371,12
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač zaposlenim v knjižnici, materialnim stroškom,
stroškom potujoče knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig na podlagi pogodbe. Porabilo se je
100 % sredstev na postavki in cilj je bil dosežen.
18039002 Umetniški programi
• 041819 Gledališče – programi in projekti 6.000,00
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje gledaliških programov in projektov in so bila
porabljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen.
• 041821 Kulturni dom 4.000,00
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov kulturnih domov in
so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen.
18039003 Ljubiteljska kultura
• 041802 Dejavnost kulturnih društev – razpis 45.370,32
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov društev s področja
kulture in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilji
doseženi.
• 041822 JSKD Nova Gorica 4.000,00
Sredstva na postavki, so se na podlagi pogodbe, porabila za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova
Gorica. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilji doseženi.
18039005 Drugi programi v kulturi
• 041805 Varovanje kulturne dediščine 1.776,00
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov z vsebino kulturne
dediščine. Postavka je bila 100 % izkoriščena in glede na potrebe je bil cilj dosežen.
•

041809 Akcije v kulturi 6.701,16
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Sredstva na postavki so se porabila za stroške sofinanciranje prireditev na področju kulture v
občini. Postavka je bila 100 % izkoriščena in glede na potrebe je bil cilj dosežen.
• 041823 KŠTM 41.355,77
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje prireditev, programov in projektov ter
delovanja zavoda KŠTM. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilji doseženi.
• 041877 Spominsko zgodovinske organizacije 800,00
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje delovanja društev in 100 % izkoriščena.

• 041843 Vzdrževanje dvorane v Šempetru in Vrtojbi - 11.106,12 EUR
- prekrivanje strehe, obnova sanitarij kinodvorane
 NAMEN IN CILJI: popravila dotrajanih delov dvorane, urejenost dvorane
 STANJE: manjše poškodbe v objektu.
1804
18049001 Progrmi veteranskih organizacij
• 043056 Odporniške organizacije 8.499,94
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in delovanje društev in so bila
razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilji doseženi.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
•
-

041347 Plezalna stena – 33.786,93 EUR
razširitev plezalne stene

 NAMEN IN CILJI: izdelava plezalne stene, rekreacija mladine
 STANJE: potrebe po večji površini plezalne stene
• 041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem – razpis 15.800,00
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače trenerju NTK Iskra Avtoelektrika ŠempeterVrtojba in so bila dodeljena na podlagi razpisa za šport. Postavka je bila porabljena 100 %.
• 041833 Večje športne prireditve – razpis 4.999,50
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih prireditev, na podlagi razpisa za šport.
Postavka je bila porabljena 100 % in cilj dosežen.
• 041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi) 3.999,00
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja tehnične
kulture, razdeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 100 % in cilji doseženi.
• 041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva 1.000,00
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja
radioamaterstva, dodeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 100 % in cilj dosežen.
•

041841 Športna društva programi in drugo 44.990,56
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Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih društev,
na podlagi razpisa za šport. Glede na potrebe je bila postavka porabljena 100 % in cilji doseženi.
• 041862 Športni zavodi 460,00
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje športnih aktivnosti (tekmovanja, tečaji za otroke in
podobno) ter za prireditev Športnik Goriške in so bila glede na potrebe 92,00 % porabljena in cilji
doseženi
•
-

041865 Obnovitev igrišča ob šoli v Vrtojbi – 42.314,22 EUR
odstranitev starega asfalta, izdelava spodnjega in zgornjega sloja igrišča

 NAMEN IN CILJI: obnova igrišča, urejen prostor za rekreacijo učencev
 STANJE: poškodovano igrišče
18059002 Programi za mladino
• 041851 Mladinska društva javnega pomena 5.000,00
Sredstva so bila namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom
javnega interesa in so bila 100 % porabljena in cilji doseženi.
• 041852 Mladinska dejavnost, varstvo mladine, otrok 8.017,26
Sredstva na postavki so bila namenjena za stroške počitniškega varstva otrok, mladinskih
aktivnosti, nagrad za najboljše učence ipd. in porabljena 100 % in cilji so bili glede na potrebe
doseženi.
• 041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine 2.442,82,00
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta,
počitniško varstvo in druge počitniške aktivnosti otrok. Poraba je bila 100 % in cilji so bili doseženi.
• 041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP)
Sredstva so bila porabljena v celoti za plačilo najema kot predvideno v proračunu.
•
-

041878 - Oprema Mladinski center – 45.228,09 EUR
Dobava stolov, omar, miz, vozičkov, garderobnih omar, kovinske konstrukcije na odru

 NAMEN IN CILJI: dobava in montaža opreme, funkcionalnost objekta
 STANJE: neopremljeni prostori
• 043030 Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi – 475.302,08 EUR
- rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra
 NAMEN IN CILJI: obnova propadajočega objekta, ureditev novih prostorov za potrebe
kulturnih dejavnosti in mladinskih aktivnosti
 STANJE: neprimerni prostori za predvidene aktivnosti
19 IZOBRAŽEVANJE
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
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19029001 Vrtci
• 041906 Tekoči transferi – (vrtec – sredstva za plače) 423.814,25
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in poraba je bila 100 %, cilji doseženi.
• 041907 Tekoči transferi – sredstva za prispevke 53.960,56
Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v vrtcu. Poraba je bila 99,8 % in cilj
dosežen.
• 041909 Tekoči transferi, sredstva za blago in storitve – vrtec 87.842,59
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške. Poraba je bila
99,8 % in cilj dosežen.
• 041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec) 0,00
Sredstva so bila namenjena za nepredvidene izdatke za predšolske otroke in ni bila izkoriščena.
• 041421 Doplačilo za otroke v drugih občinah 57.292,18
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, predšolskih
otrok, ki vrtce obiskujejo v drugih občinah. Poraba je bila 99,3 % in glede na potrebe so bili cilji
doseženi.
• 041924 Publikacija vrtca 861,72,00
Sredstva so bila namenjena za stroške publikacije »Naš vrtec« in 95,8 % porabljena in cilj dosežen.
• 041929 Novoletna obdaritev otrok 4.817,83,00
Sredstva so bila namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in 96,4 %
porabljena in cilji doseženi.
• 041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih – 76.429,86 EUR
- vzdrževalna dela v vrtcih po predloženem terminskem planu
 NAMEN IN CILJI: obnova objektov in opreme, ohranitev objektov v dobrem stanju
 STANJE: objekti in oprema potrebni obnove

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
• 041925 Cicibanove urice 817,26
Sredstva so bila porabljena 61,8 % za financiranje bralnih uric za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.
Glede na število otrok, ki so storitev koristili je bil cilj dosežen.
• 041926 Športni programi in Zlati sonček 0
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju športnih aktivnosti za predšolske otroke in niso bila
izkoriščena.
• 041927 Druge aktivnosti otrok 0
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje drugih programov za predšolske otroke in niso bila
izkoriščena.
19063Primarno in sekundarno izobraževanje
30

19039001 Osnovno šolstvo
• 041915 Tekoči transferi – sredstva za plače 238.012,93
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program), poraba je bila 100 %, in
cilj dosežen.
• 041916 Tekoči transferi – sredstva za prispevke 32.998,53
Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v šoli. Poraba je poraba je bila 100 %, in
cilj dosežen.
• 014917 Tekoči transferi - sredstva za blago in storitve 74.642,30
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli in druge stroške v zvezi z zaposlenimi
(obvezni zdravniški pregledi ipd.) in šolskim programom. Poraba je bila 99,9 % in cilj dosežen.
•
-

041918 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – šola – 58.910,08 EUR
vzdrževalna dela v šolah po terminskem planu

 NAMEN IN CILJI: obnova objektov in opreme, ohranitev objektov v dobrem stanju
 STANJE: objekti in oprema potrebni obnove
• 041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter 29.556,89
Sredstva so bila namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je bila
98,5% izkoriščena in cilj dosežen.
• 041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov 0
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa za šolske in predšolske
otroke in niso bila izkoriščena.
• 041956 Osnovna šola Kozara 5.124,24
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara, katere
soustanovitelj je občina. Bila so 93,2 % porabljena in cilj dosežen.
19039002 Glasbeno šolstvo
• 041913 Glasbena šola 8.787,12
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov
Glasbene šole Nova Gorica katere soustanovitelj je občina. Poraba je bila 97,6 % in cilj dosežen.

• 041980 Glasbena šola - investicija
Sredstva so bila porabljena kot planirano za plačilo prvega obroka v višini 400.000,00 EUR pri
nakupu Glasbene šole.
 NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev ter zagotovitev primernih
prostorov za glasbeno šolo v Šempetru.
• 041981 Glasbena šola - vzdrževanje 2.231,29
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorov za podružnično glasbeno šolo v Šempetru
pri Gorici. Poraba na postavki je bila 97 % in cilji doseženi.
1904 Terciarno izobraževanje
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19049002 Visokošolsko izobraževanje
• 041914 Sofinanciranje visokošolskega centra 16.372,50
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov
VIRS-a (soustanovitelj občina) na podlagi pogodbe in 99,8 % izkoriščena in cilj dosežen.
• 041957 Program Multimedijske tehnologije 20.000,00
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje študijskega programa
Multimedijske tehnologije, ki se izvaja v Vrtojbi, na podlagi pogodbe. Postavka je bila 100 %
izkoriščena in cilj dosežen.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
• 041904 Sklad za izobraževanje 1.500,00
Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih. Postavka je bila
porabljena 100 % in cilj dosežen.
• 041923 Različna izobraževanja v vrtcih 3.228,00
Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih. Postavka je bila
porabljena 97,8 % in cilj dosežen.
19059002 Druge oblike izobraževanja
• 041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS 3.476,72
Sredstva so bila porabljena za preventivo in vzgojo otrok, delavnice in predavanja za starše ter
delno za razpis za preventivne programe in projekte, kot preventiva na področju različnih
odvisnosti. Postavka je bila 100 % porabljena in zastavljeni cilji doseženi.
• 041910 Različni programi in projekti v šoli 4.400,00
Sredstva so bila namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: tekmovanja, plavalni tečaji,
sodelovanje in projekti z drugimi šolami… in porabljena do 100 %. Cilji so bili doseženi.
• 041912 Ljudska univerza 9.847,78
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a (občina
soustanoviteljica) in porabljena v 99,5 %. Cilj je bil dosežen.
• 041976 Nagrade za talente 8.999,99
Sredstva so bila porabljena za nagrade za mlade, ki so se prijavili na razpis. Postavka je bila
porabljena 100 % in cilj dosežen.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
• 041902 Regresiranje prevozov v šolo 26.660,71
Sredstva so bila namenjena za stroške prevozov otrok v šole (višji razredi Vrtojba –Šempeter,
dijaške vozovnice). Poraba je bila 96,9 % in cilj dosežen.
•

041903 Regresiranje šolske prehrane 9.471,06
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Sredstva so bila porabljena za stroške prehrane otrok, na podlagi prejetih vlog in izdanih odločb.
Izkoriščene je bilo 100 % proračunske postavke, cilj dosežen, saj so se sredstva namenila vsem
upravičencem, ki so zanje zaprosili.
19069003 Štipendije
• 041905 Sklad za štipendiranje 34.165,01
Porabilo se je 99,3 % sredstev te proračunske postavke za štipendije po pogodbah in odločbah na
podlagi Pravilnika o štipendiranju in uspeha štipendistov. Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva
• 042001 Drugi transferji – sociala 8.430,00
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, povečanje socialne
varnosti občanov, druge aktivnosti lokalnega pomena). Poraba je bila 87,4 %, cilj je bil dosežen.
2002 Varstvo otrok in družine
2029001 Drugi programi v pomoč družini
• 042002 Regresirane socialno šibkih 4.039,8,00
Sredstva na postavki bila porabljena za pomoč občanom v socialnih stiskah v višini 66,5 %
postavke in cilj je bil dosežen.
• 042009 Denarne pomoči za novorojenčke 29.628,30
Sredstva na postavki so bila namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, na podlagi pravilnika.
Poraba je bila 100 % in cilj dosežen.
• 042011 Pomoč socialno ogroženim otrokom 2.591,70
Sredstva na postavki bila porabljena za pomoč v socialnih stiskah za otroke (šolske potrebščine in
druge nujne potrebe). Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen.
2001 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidom
• 042004 Izplačila družinskemu pomočniku 500,00
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje družinskega pomočnika. Ker teh potreb
ni bilo se postavka ni izkoristila, prav tako cilj ni bil dosežen.
20049003 Socialno varstvo starih
• 042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu 57.056,00
Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje oskrbe v institucionalnem varstvu
starejših in invalidov, po zakonu upravičenim občanom. Poraba postavke je bila 96,1 %. Cilji so bili
doseženi.
•

042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu 66.263,70
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Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške storitve pomoči na domu glede na število
oskrbovalk in uporabnikov. Postavka je bila izkoriščena 95,3 % in cilj je bil dosežen.
• 042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše 4.699,99
Sredstva na postavki so bila namenjena za društva upokojencev na podlagi javnega razpisa in so
se potrošila 100 %. Cilj je bil dosežen.
• 042013 Obratovalni stroški za CDAS 6.190,31
Sredstva na postavki so bila namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših
in porabljene je bilo 95,2 % postavke. Cilj je bil dosežen.
• 042021 CDAS – animator 24.494,06
Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti
starejših. Porabljene je bilo 98 % postavke. Cilj je bil dosežen.
• 042022 CDAS – prostori 1.858,70
Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za dnevne
aktivnosti starejših in so bila izkoriščena v 72,3% in cilji doseženi.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
• 042003 Subvencije stanarin 8.175,91
Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje stanarin občanom in drugih stroškov v
zvezi s tem. Postavka je bila 98,2 % porabljena. Cilj je bil dosežen.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
• 042010 Humanitarne organizacije 12.000,00
Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na
humanitarnem področju., na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj je bil
dosežen.
• 042012 Rdeči križ 24.500,00
Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe RK ter kritju osnovnih
življenjskih stroškov upravičenim občanom v socialnih stiskah po odločbah. Poraba je bila 87,5 % in
cilj dosežen.
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05 Skupna občinska uprava
06 LOKLANA SAMOUPRAVA
• 050600 Osnovne plače SOU 103.793,97
400000 Plače in dodatki 103.716,73
Sredstva smo porabili za osnovne plače – vodje, svetovalke, tri redarje in od 1.6. 2011 dalje za
inšpektorja. Trenutno je svetovalka na porodniškem dopustu in od 1.7.2011 imamo urejeno
nadomeščanje.
• 050601 Splošni dodatki SOU 6.434,01
400000 Plače in dodatki 6.434,01
Sredstva smo porabili za splošne dodatke.
• 050602 Sredstva za nadurno delo SOU 0,00
400400 Sredstva za nadurno delo 0,00
Delo smo organizirali tako, da ni bilo nadurnega dela.
• 050603 Regres za letni dopust SOU 3.806,00
400100 Regres za letni dopust 3.806,00
Sredstva smo porabili za regres za letni dopust.
• 050604 Prehrana med delom SOU 4.410,00
400202 Povračila in nadomestila 4.410,00
Sredstva smo porabili za prehrano zaposlenih med delovnim časom.
• 050605 Stroški prevoza na delo SOU 8.057,82
400203 Povračila in nadomestila 8.057,82
Sredstva smo porabili za prevoz zaposlenih na delo.
• 050606 Jubilejne nagrade in odpravnine SOU 577,51
400900 Drugi izdatki zaposlenim 577,51
Sredstva smo porabili za jubilejne nagrade zaposlenih.
• 050607 Solidarnostne pomoči SOU 0,00
400902 Solidarnostne pomoči 0,00
Solidarnostnih pomoči ni bilo.
• 050608 Dnevnice za službena potovanja SOU 277,68
402400 Izdatki za službena potovanja 277,68
Sredstva smo porabili za službena potovanja zaposlenih.
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• 050609 Stroški prevoza v državi SOU 501,74
402402 Izdatki za službena potovanja 501,74
Sredstva smo porabili za prevoze med delovnim časom.
• 050610 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SOU 10.100,04
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.100,04
Sredstva smo porabili za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih.
• 050611 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje SOU 6.608,73
401100 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.608,73
Sredstva smo porabili za obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenih.
• 050612 Prispevek za poklicne bolezni in nesreče pri delu SOU 574,66
401101 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 574,66
Sredstva smo porabili za poklicne bolezni in nesreče pri delu zaposlenih.
• 050613 Prispevek za zaposlovanje 65,13
401200 Prispevek za zaposlovanje 65,13
Sredstva smo porabili za prispevek za zaposlovanje zaposlenih.
• 050614 Prispevek za starševsko varstvo 108,52
401300 Prispevek za starševsko varstvo 108,52
Sredstva smo porabili za starševsko varstvo za zaposlene.
• 050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje 2.310,96
401500 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.310,96
Sredstva smo porabili za prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih.
• 050616 Pisarniški material in storitve 1.886,38
402000 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva smo porabili za pisarniški material in storitve za potrebe delovanja SOU.
• 050617 Čistilni material in storitve 334,83
402001 Pisarniški in splošni material in storitve 334,83
Sredstva smo porabili za čistilni material in storitve za SOU.
• 050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0,00
Proračunske postavke v letu 2011 nismo realizirali.
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• 050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU 634,20
402004 Časopisi, revije in strokovna literatura 634,20
Sredstva smo porabili za časopisi, revije in strokovna literatura za SOU.
• 050620 Računalniške storitve 4.884,02
402007 Računalniške storitve 4.884,02
Sredstva smo porabili za vzdrževanje programa INPORES in DOKSIS.
• 050621 Uniforma in službena obleka 2.597,70
402100 Uniforma in službena obleka 2.597,70
Sredstva smo porabili za uniformo in službene obleke.
• 050622 Strokovno izobraževanje SOU 1.352,07
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.352,07
Sredstva smo porabili za strokovno izobraževanje zaposlenih.
• 050623 Telefon, mobitel, fax. SOU 2.172,01
402205 Telefon, mobitel, fax. SOU 2.172,01
Sredstva smo porabili za telefone, mobitele in fax SOU.
• 050624 Poštnina in kurirske storitve 618,17
402206 Poštnina in kurirske storitve 618,17
Sredstva smo porabili za poštnino in kurirske storitve SOU.
• 050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.009,89
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.009,89
Sredstva smo porabili za goriva in maziva treh službenih vozil in sicer za Volkswagen Polo, Ford
Focus Renault Expres.
• 050626 Vzdrževanje in popravila vozil 1.112,51
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.112,51
Sredstva smo porabili za vzdrževanje in popravila službenih vozil.
• 050627 Pristojbine za registracijo vozil 350,76
402304 Pristojbine za registracijo vozil 350,76
Sredstva smo porabili za pristojbine za registracijo službenih vozil..
• 050628 Zavarovalne premije za motorna vozila 681,52 (znesek ni pravilen-premajhen)
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 681,52
Sredstva smo porabili za zavarovalne premije službenih vozil.
•

050629 Pisarniška oprema 2.227,61
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420201 Nakup pisarniške opreme 2.227,61
Sredstva smo porabili za pisarniško opremo SOU.
• 050630 Računalniška oprema 1.141,16
420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.141,16
Sredstva smo porabili za računalniško opremo SOU.
• 050631 Računalniški programi 484,80
4202 Nakup strojne računalniške opreme 484,80
Sredstva smo porabili za nabavo računalniških programov SOU.
• 050632 Najemnine za poslovne prostore 14.537,63
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 14.537,63
Sredstva smo porabili najemnino za poslovni prostor in stroške tekoče porabe tega prostora.
• 050633 Nakup druge opreme 1.719,56
420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.719,56
Sredstva smo porabili za nabavo druge opreme SOU.
• 050634 Nakup osebnega avtomobila 12.000,00
420101 Nakup avtomobilov 12.000,00
Sredstva smo porabili za nakup osebnega avtomobila Volkswagen Polo.
•

050635 Drugi operativni odhodki 629,78

402999 Drugi operativni odhodki 629,78
Sredstva smo porabili za druge operativne odhodke SOU.
• 050636 Zavarovalne premije 234,28
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 234,28
Sredstva smo porabili za zavarovalne premije zaposlenih.
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06 Režijski obrat
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
• 060401 Menjava ramp- parking »D«
Postavka se je realizirala le za popravilo in bila porabljena v višini 1,1 % glede na rebalans 2011.
• 060402-Sanitarni prostori – parking investicija
Postavka je bila porabljena v višini 12,4 % glede na rebalans 2011.
• 060403-Talna signalizacija
Postavka je bila porabljena v višini 86,4 % glede na rebalans 2011.
• 060404 Prometni znaki – parking
Postavka ni bila realizirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
• 060601 Osnovne plače
Postavka je realizirana v manjšem obsegu za 4,6 % od predvidenega v rebalansu 2011. Razlog za
odstopanje je v tem, da občina za obdobje dveh mesecev ni imela zaposlenega vzdrževalca.
• 060603 RO- voda in komunalne storitve
Postavka je bila porabljena v višini 89,6 % glede na rebalans 2011.
• 060604 RO – telefon, mobi, fax
Postavka je bila porabljena v višini 31,3 % glede na rebalans 2011.
• 060606 Regres za letni dopust
Sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu.
• 060607 Prehrana med delom
Sredstva so bila porabljena za 18,8 % manj od plana v rebalansu 2011.
• 060608 Stroški prevoza na delo
Postavka je bila porabljena v višini 88,6 % glede na rebalans 2011.
• 060609 Jubilejne nagrade in odpravnine
Sredstva so bila realizirana v višini 11,4 krat večjem obsegu glede na rebalans 2011. Razlog je
izplačilo odpravnine delavcu, ki je šel v pokoj. Sredstva na postavki niso bila predvidena v tem
obsegu.
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• 060610 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Sredstva so bila realizirana v višini 88,3 % glede na rebalans 2011.
• 060611 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
Sredstva so bila realizirana v višini 89 % glede na rebalans 2011.
• 060612 Prispevek za poklicne bolezni in nesreče pri delu
Sredstva so bila realizirana v višini 88,8 % glede na rebalans 2011.
• 060613 Prispevek za zaposlovanje
Sredstva so bila realizirana v višini 74,8 % glede na rebalans 2011.
• 060614 Prispevek za starševsko varstvo
Sredstva so bila realizirana v višini 96,6 % glede na rebalans 2011.
• 060615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi so bila realizirana v
višini 96,4 % glede na rebalans 2011.
• 060616 Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme
Sredstva so bila porabljena v višini 67,7 % glede na rebalans 2011..
• 060617 Pisarniški material in storitve
Sredstva za pisarniški material in storitve so bila porabljena v višini 24,4 % glede na rebalans 2011.
• 060618 Čistilni material in storitve
Sredstva za čistilni material in storitve so bila porabljena v višini 60,2 % glede na rebalans 2011.
• 0060619 Električna energija - parking
Postavka je bila porabljena za 64,8 % glede na plan. Postavka je bila napačno planirana pri
združevanje postavk pri pripravi proračuna za leto 2011.
• 060620 Poštnina in kurirske storitve
Sredstva so bila porabljena v višini 59,8 % glede na rebalans 2011 zaradi nepredvidenih
stroškov.
• 060621 Goriva in maziva za prevozna sredstva
Sredstva so bila porabljena v višini 86,5 % glede na rebalans 2011
• 060622 Splošni dodatki
Postavka je realizirana v manjšem obsegu za 65,2 % od predvidenega v rebalansu 2011.
• 060623 Sredstva za nadurno delo
Postavka je bila porabljena manj od planiranega za 87,1%, zaradi drugačne organiziranosti dela.

• 060624 Dnevnice za službena potovanja
Sredstva so bila realizirana v višini 73,6 % glede na rebalans 2011.
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• 060625 Stroški prevoza v državi
Sredstva za prevoz zaposlenih na delo so večja za 0,2 odstotka glede na rebalans 2011.

• 060626 Drugi odhodki RO
Postavka, ki je namenjena nepredvidenim stroškom je bila realizirana v višini 88,3 % glede na
rebalans 2011.
• 060627Storitve varovanja zgradb in prostorov
Sredstva so bila porabljena v višini 104,1 % glede na rebalans 2011. Varovanje na parkingu »D«
opravlja za nas podjetje Varnost.
• 060628 Tekoči stroški vzdrževanja
Sredstva so bila realizirana v višini 76,1 % glede na rebalans 2011.
• 060629 Nakup materiala
Sredstva so bila realizirana v višini 52,3 % glede na rebalans 2011.
• 060630 Nakup opreme
Sredstva so bila realizirana v višini 111,9 % glede na rebalans 2011.
• 060631 Najem parkirišča
Sredstva so bila realizirana v višini 80,7 % glede na rebalans 2011.
• 060632 Najem skladišča
Sredstva so bila realizirana v višini 68 % glede na rebalans 2011.
• 060633 Vzdrževanje in popravila vozil
Sredstva so bila porabljena v višini 68,9 % glede na rebalans 2011.
• 060634 Pristojbine za registracijo vozil
Sredstva so bila porabljena v višini 73,4 % glede na rebalans 2011.
• 060635 Zavarovalne premije za motorna vozila
Postavka je bila višja za 193,1 % glede na rebalans 2011. Postavka je bila napačno planirana pri
združevanje postavk pri pripravi proračuna za leto 2011.
• 060637 Drugi splošni material in storitve
Sredstva so bila realizirana v višini 98,9 % glede na rebalans 2011.
• 060638 Plačilo za delo preko študentskega servisa
Sredstva so bila porabljena v višini 88,8 % glede na rebalans 2011.

Številka: 01101-7/2012-9
Šempeter pri Gorici, 19. 4. 2012
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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