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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREDLAGANEGA
REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETERVRTOJBA ZA LETO 2017
Spremembe predlaganega rebalansa proračuna za leto 2017 na podlagi pobude na javni
razpravi
Skupna vrednost načrtovanih odhodkov ostaja nespremenjena, spremenijo se vrednosti
naslednjih proračunskih postavk:
• 041407 Sredstva za turistične programe – zmanjšanje za 6.000,00 eur (kto 4120)
• 041807 Boreljada – povečanje sredstev za 3.000,00 eur (kto 4029)
• 010118 Krajevni odbor Šempeter-delovanje – povečanje za 3.000,00 eur (kto 4029)
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I. SPLOŠNI DEL
AA. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

8.424.327,73 €

Obrazložitev konta

predlog rebalansa
v€

Veljavni proračun
2016 v €

predlog/veljavni

razlika predlogveljavni v €

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

2.535.039,65
2.326.448,48
3.454.715,60

2.529.101,58
2.303.291,48
3.214.149,60

100,2%
101,0%
107,5%

5.938,07
23.157,00
240.566,00

108.124,00

109.968,00

98,3%

-1.844,00

skupaj

8.424.327,73

8.156.510,66

103,3%

razlika : predlog veljavni proračun 2017

267.817,07

267.817,07

povečanje

•

Tekoči odhodki so se povečali za 5.938,07 € glede na veljavni proračun,

•

tekoči transferi so se povečali za 23.157,00 € glede na veljavni proračun,

•

investicijski odhodki so se povečali za 240.566,00 € glede na veljavni proračun,

•

investicijski transferi so se zmanjšali za 1.844,00 € glede na veljavni proračun.

Odhodki so se v skupnem znesku povečali za 267.817,07 €, oziroma za 3,3 % glede na veljavni proračun.

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposleni

2.535.039,65 €
731.428,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

107.668,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se poveča za 2.213,00 € iz naslova kolektivnega dodatnega zavarovanja.

402 Izdatki za blago in storitve

1.650.943,65 €

Obrazložitev konta
Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša s
1.655.993,65 € na 1.650.943,65 €, torej za 5.050,00 €.
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Zmanjšanja so na sledečih postavkiah:
•

042013

•

041116

Obratovalni stroški za CDAS
LAS Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov ter dvig kvalitete
življenja prebivalcev

•

041396

Projekt GOŠO - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja

•

040716

Redna dejavnost - požarna straža

Povečanja so na sledečih postavkah:
•

041404

Programi razvojnih agencij

•

0418884

LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka

•

042013

Obratovalni stroški za CDAS

•

040732

CZ -zavarovanja

•

060635

Zavarovalne premije za motorna vozila

•

042022

CDAS - prostori

•

040732

CZ -zavarovanja

•

040301

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

•

041610

Cenitve

403 Plačila domačih obresti

25.000,00 €

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

409 Rezerve

20.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se povečuje, sredstva se lahko porabijo za nepredvidene odhodke, ki v proračunu niso bili
predvideni.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2.326.448,48 €
281.397,55 €

Obrazložitev konta
Povečanje v višini 10.000,00 € je na naslednji postavki:
•

043071

Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

336.626,85 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v seštevku vseh proračunskih postavk
zmanjša za 1.000,00 €.
Povečanja so na sledeči postavki:
•

041921

Doplačilo za otroke v drugih občinah
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Zmanjšanje je na sledečih postavkah:
•

010119

Občinske nagrade ob občinskem prazniku

•

042003

Subvencije stanarin

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

251.823,49 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

413 Drugi tekoči domači transferi

1.456.600,59 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu 413 Drugi tekoči domači transferi se v seštevku vseh proračunskih postavk povečajo za
14.157,00 €.
Povečanja so na sledečih postavkah:
•

041823

KŠTM plače

•

041915

Tekoči transferi - sred. za plače redno delo

• 041956
Osnovna šola Kozara
Zmanjšanja so na sledečih postavkah:
•

042021

CDAS - animator

•

041914

Sofinanciranje visokošolskega centra

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.454.715,60 €
3.454.715,60 €

Obrazložitev konta
Konto Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je v skupnem znesku povečal za 240.566,00 €.
Povečanja so na sledečih postavkah:
•

040401

Informatika (strojna in programska oprema)

•

040428

Urbana oprema

•

0413013

Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba

•

041361

Izgradnja in ureditev avtobusnih postaj

•

041371

Krožišče pri vhodu v bolnišnico

•

041217

Ureditev sistema visoko energ. učinkovite razsvetljave v OŠ

•

041379

Vrtojbenska ulica od pošte do železnice

•

041634

Pokopališče Šempeter

•

041394

Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh

•

041688

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja

•

041963

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - telovadnica v Vrtojbi

•

060406

Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"
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Zmanjšanja so na sledečih postavkah:
•

041435

Ureditev krožišča pri Hoferju

•

041439

Ureditev križišča pri semaforju

•

0418882

Ureditev spominskega parka na Svetem Otu

•

041533

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje

•

041349

•

041348

Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga
Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC VrtojbaRazdrto)

•

041377

Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

•

041544

Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

108.124,00 €

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

81.100,00 €

Obrazložitev konta
Konto Investicijski transferi javnim zavodom so se v skupnem znesku zmanjšali za 1.844,00€.
Zmanjšanje je na postavki:
•

041919

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

7 .9 3 3 .4 3 1 ,0 8 €

Obrazložitev konta
predlog rebalansa
v€

veljaven proračun
2016 v €

predlog/veljaven

razlika predlogveljaven v €

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

4.143.752,00
2.437.057,00
302.272,00

3.923.160,00
2.349.157,00
255.272,00

105,6%
103,7%
118,4%

220.592,00
87.900,00
47.000,00

1.050.350,08

1.033.483,08

101,6%

16.867,00

skupaj

7.933.431,08

5.561.072,08

104,9%

372.359,00

razlika : predlog - sprejet
proračun 2017

372.359,00

povečanje
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•

davčni prihodki se povečajo za 220.592,00 € glede na veljaven proračun,

•

nedavčni prihodki se povečajo za 87.900,00 € glede na veljaven proračun,

•

kapitalski prihodki se povečajo za 47.000,00 € glede na veljaven proračun

•

transferni prihodki se zmanjšajo za 16.867,00 € glede na veljavni proračun.

Prihodki se v skupnem znesku povečajo za 372.359,00 €, oziroma dosegajo 104,9% glede na veljaven
proračun.

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

4.143.752,00 €
2.942.777,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

703 Davki na premoženje

1.133.275,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se poveča za 220.592,00 € za prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
sicer zaradi prejema zapoznelih plačil tako s strani fizičnih kot pravnih oseb.

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

2.437.057,00 €
2.056.000,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se poveča zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz naslova zamudnih obresti ter višjih
prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice ter prihodkov od
premoženja (variabilni del).

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.
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714 Drugi nedavčni prihodki

371.057,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu 714 Drugi nedavčni prihodki se poveča v skupni vrednosti 51.000,00€
Povečanje predstavlja večje prihodke od komunalnega prispevka v višini 30.000,00 €, večje prihodke iz
naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 5.000,00 € ter prihodke od vračil izvedenih plačil za
institucionalno varstvo.

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

302.272,00 €
220.715,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se poveča za vrednost prejete kupnine od prodaje stanovanja na naslovu Cesta
Prekomorskih brigad (47.000 €).

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

1.050.350,08 €
518.637,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu 740 se zmanjša v skupni višini 19.592,00 €, predvsem zaradi pravilne razvrstitve prihodkov
od prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za projekt CPS. V predlogu rebalansa
so ti prihodki upoštevani na kontu 741.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
531.713,08 €
Obrazložitev konta
Znesek na kontu 741 se poveča v skupni višini 36.459,00 €, predvsem zaradi prerazporeditve prihodkov od
projekta CPS ter upoštevanih novih prihodkov od projekta LIGHTINGSOLUTION.
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BB. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
44 DANA
DELEŽEV

POSOJILA

IN

POVEČANJE

90.050,11 €

KAPITALSKIH

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

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 usklajuje z dejanskimi vrednostmi prodaje (del prihodkov v višini
8.224 € od prodaje Veterina Gorica d.o.o. je bilo realiziranih v letu 2016).

CC. RAČUN FINANCIRANJA
50 ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje

129.616,00 €

Obrazložitev konta
Znesek na kontu se poveča za 123,00 € (uskladitev na podlagi obvestila s strani MGRT).

55 ODPLAČILA DOLGA

347.086,00 €

550 Odplačila domačega dolga
Obrazložitev konta
Znesek na kontu se ne spreminja.

SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH

-618.316,54€

Sprememba sredstev na računih je predvidena v višini -618.316,54 € in je za 97.282,93 € nižja kot v
sprejetem proračunu.
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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
618.316,54 €.
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II. POSEBNI DEL
Obrazložitev obsega samo postavke, ki se s predlogom rebalansa proračuna za leto 2017
spreminjajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
01 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se znižajo zaradi sprejema novega Odloka o nagradah in priznanjih Občine ŠempeterVrtojba.

03 Župan
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se povečuje znesek premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so spremenjene premije.
Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) je pokojninski sklad, namenjen izključno
javnim uslužbencem. Ustanoviteljica sklada je Vlada Republike Slovenije, upravljavka sklada pa je Modra
zavarovalnica.
Višina premije je odvisna od premijskega razreda, ki je bil določen glede na dopolnjena leta delovne dobe na
dan 1. 8. 2003. Skupna premija je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije na dopolnjena leta
delovne dobe.
Od 1. marca do decembra 2017 so zneski odvisni od premijskega razreda in starosti na dan 31.12.2017.
Starostni razredi so trije in sicer do 50 let, od 50 do 56 let in nad 56 let.
Prvi premijski razred za starost do 50 let znaša 8,03 EUR mesečno, prvi premijski razred za starost od 50 do
56 let znaša 13,39 EUR mesečno in prvi premijski razred za starost 56 let in več znaša 21,42 EUR mesečno.
Premija za 1 premijski razred od 1.1.2015 do 30.6.2015 in od 1.1.2016 do 30.6.2016 je znašala 2,68 EUR
Premija za 1 premijski razred od 1.7.2015 do 31.10.2015 in od 1.7.2016 do 31.10.2016 je znašala 4,02 EUR.
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Premija za 1 premijski razred od 1.11.2015 do 31.12.2015 in od 1.11.2016 do 31.12.2016 je znašala 8,03
EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
040716 Redna dejavnost - požarna straža

3.595 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prerazporeditev sredstev v višini 1.405 eur na novo proračunsko postavko 040732- CZ-zavarovanja.

040732 CZ -zavarovanja

1.405 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Nova proračunska postavka v višini 1.405,00 eur. Sredstva so prenesena s postavke 040716. Sredstva so
namenjena za avtomobilsko zavarovanje, požarno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti ter nezgodno
zavarovanje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
032301 Splošna proračunska rezervacija
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje vrednosti splošne proračunske rezervacije. Sredstva so namenjena nepredvidenim dogodkom,
kateri niso planirani v proračunu.

04 Občinska uprava
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s predvidenim zagonom projektov, za katere je bila meseca maja podpisana pogodba med EZTS ter
Organom upravljanja čezmejnega programa INTERREG Italija-Slovenija 2014-2020 je predvideno povišanje
v vrednosti 7.000,00 EUR za delovanje EZTS. Finančni načrt je bil potrjen na skupščini EZTS.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
040401 Informatika (strojna in programska oprema)

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje postavke je zaradi povečanja zmogljivosti strežnika kot posledica digitalizacije poslovanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje

1.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se povečuje znesek premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so spremenjene premije.

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
15.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zmanjšanje postavke je predvideno zaradi prenosa na novo postavko, in sicer št. 0418884 LAS - Dediščina
szi naše kašče-nova etnološka zbirka, kjer gre za odobreno operacijo, katere vodilni partner je občina. Zaradi
predvidenih razpisov v letošnjem letu v okviru LAS se postavka ohrani.
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
041217 Ureditev sistema visoko energ. učinkovite razsvetljave v OŠ

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na novo se odpre postavka Ureditev sistema visoko energetske učinkovite razsvetljave v OŠ s predvideno
vrednostjo 20.000 EUR v letošnjem letu. V prvi polovici leta pričakujemo odločitev o projektnem predlogu,
ki je bil predložen v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
041349 Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vrednost postavke se manjša, ker bo trasa gozdne poti potekala med dvema občinama (Šempeter-Vrtojba in
Renče-Vogrsko), zato se strošek izdelave projektne dokumentacije delil na obe občini.

041394 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije ureditve varnega prečkanja kolesarske in peš poti Ceste
Prekomorskih birag. Sredstva se povišuje za izvedbo investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba 360.690 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investitor je na podlagi Pogodbe o opremljanju za gradnjo komunalne opreme na območju OPPN Poslovna
cona Vrtojba ob hitri cesti dolžan zagotoviti izgradnjo oziroma rekonstrukcijo komunalne opreme ( priprava
projektne dokumentacije, rekonstrukcija prometnega omrežja, izgradnja meteorne kanalizacije, izgradnja
fekalne kanalizacije, izgradnja javne razsvetljave), v zameno za plačilo komunalnega prispevka.
Vrednost postavke se usklajuje z vrednostjo Pogodbe.

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob
HC Vrtojba-Razdrto)
3.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zmanjšana sredstva na postavki se prenese v naslednje leto. Vzrok za zamik aktivnosti in sredstev so zahteve
iz pridobljenih projektnih pogojev s stani Darsa. Išče se rešitve glede zahtev iz projektnih pogojev.
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041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedba postavke je odvisna od sprejema sprememb OPN-ja. Zmanjšana sredstva se prenese v naslednje leto.

041379 Vrtojbenska ulica od pošte do železnice

370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za ureditev Vrtojbenske ceste je izdelana projektna dokumentacija. Javni razpis za izbiro izvajalca del bo
razdeljen na dve fazi. V letu 2017 so predvidena dela na odseku med železnico in SPAR-om. Začetek del na
odseku med pošto in železnico je predviden v letu 2019 in 2020. 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.

041395 Obnova Feiglove ulice

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vrednost postavke ostaja nespremenjena, spremeni oziroma uskladi se vrednost povratnih (iz 29.493 EUR
na 29.616 EUR) in nepovratnih sredstev ( iz 19.662 EUR na 19.744 EUR).

13029003 Urejanje cestnega prometa
041361 Izgradnja in ureditev avtobusnih postaj

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pridobljene ponudbe po popisu del se za izvedbo investicije
povečuje postavka.

041371 Krožišče pri vhodu v bolnišnico

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdelani so projekti za ureditev krožišča na ulici Prekomorskih brigad pri vhodu v bolnišnico. Pripravili bomo
razpis za izbiro izvajalca del in po izboru izvajalca pričeli z deli v letu 2017.

041435 Ureditev krožišča pri Hoferju

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se prenašajo v naslednje leto. V 2017 bo izdelana idejna zasnova preureditve križišča pri Hoferju v
krožišče z navezavo na kolesarske poti ter izdelava katasterskega elaborata za potrebe odkupa zemljišč.

041439 Ureditev križišča pri semaforju

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se prenašajo v naslednje leto. Po prometni študiji je bilo odsvetovana ureditev krožišča, ampak
posodobitev semaforjev. Ker je ena od variant tudi zapora mestnega središča (v tem primeru bi izdelali
krožišče), bomo to rešitev še preverili.

1306 Telekomunikacije in pošta
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
041396 Projekt GOŠO - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
Projektna dokumentacija (načrt razvoja) za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja ni predvidena.
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14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi

52.473 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se povečuje znesek premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so spremenjene premije.

041404 Programi razvojnih agencij

38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvideno je povišanje postavke v višini 5.000 EUR zaradi stroškov pri pripravi dokumentacije projektnih
predlogov ter prijav strateških regionalnih projektov, kjer občina sodeluje (kot npr. VISFRIM in drugi
projekti).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 40.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena je sanacija kanalizacije na Feiglovi ulici v Šempetru pri prehodu preko Vrtojbice in izdelava
projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na Štandreški cesti, Gramozni cesti in Cesti 9. september v
Vrtojbi.

043071 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav10.000 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za
stanovanjske objekte na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki se nahajajo izven meja aglomeracij, skladno z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15). Sredstva za
sofinanciranje se bodo zagotovila s proračunom Občine Šempeter-Vrtojba, upravičencem pa se bodo
dodeljevala na podlagi določil Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 27/17), sprejetega na 28. redni seji občinskega
sveta Občine Šempeter-Vrtojba, dne 18. 5. 2017.
NAMEN IN CILJI: občane vzpodbuditi in jim pomagati, da zagotovijo čiščenje odpadnih voda iz
stanovanjskih objektov skladno z določili veljavnih predpisov in s tem pripomorejo k zmanjševanju
obremenjevanja okolja.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ker projektni pogoji niso še pridobljeni se del aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije prenese v
naslednje leto.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja

49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdelava projektne dokumentacije za vodovod na Štandreški cesti, Gramozni cesti in Ulici 9. september (št.
35-49a), gradnja vodovoda v Stari gori.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
041634 Pokopališče Šempeter

280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poveča se vrednost postavke zaradi večdel pri gradnji žarnih niš in ograjnih zidov, dodatnih del pri izvedbi
parkirišča in dovozne poti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
040428 Urbana oprema

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se zviša za dobavo in montažo urbane opreme v občini (klopce, zbiralni odpadkov, zbiralniki
odpadkov za pasje iztrebke, stojal za kolesa,...)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
041610 Cenitve

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečuje se vrednost na postavki zaradi dodatnih stroškov cenitve ekoloških otokov po Občini.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
0418882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi pridobivanja dovoljenj, ki so potrebne za gradnjo se del investicije prenese v naslednje leto.
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0418884 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odobrena je bila operacija Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka, in sicer v okviru 1. javnega
poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016. Operacija je bila predlagana s strani občine
v okviru Ukrepa 2.2. Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj zelenega,
kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov.

1803 Programi v kulturi
18039005 Drugi programi v kulturi
041823 KŠTM plače

46.772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje plač na podlagi predloga Zavoda KŠTM zaradi prerazporeditve zaposlenega na drugo delovno
mesto.

19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povišajo zaradi povišanja stroškov na podlagi odločb o znižanem plačilu vrtca v tekočem letu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo

125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povišanje sredstev na postavki zajema stroške odpravnin.

041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara

3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Uskladitev vrednosti postavke s Pogodbo o sofinanciranju javnega zavod OŠ Kozara Nova Gorica za leto
2017.

041956 Osnovna šola Kozara

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povišajo za materialne stroške iz preteklega in tekočega leta.
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041963 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - telovadnica v Vrtojbi

40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v postavki so namenjena obnovi (sanaciji) športnega poda v telovadnici pri OŠ Vrtojba.

1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
041914 Sofinanciranje visokošolskega centra

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se znižajo, ker se predvidevajo manjše potrebe.

20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049003 Socialno varstvo starih
042013 Obratovalni stroški za CDAS

2.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se zvišuje glede na predvidene stroške za tekoče vzdrževanje.

042021 CDAS - animator

23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se znižajo glede na predvideno porabo.

042022 CDAS - prostori

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se zvišuje glede na predvidene stroške za tekoče vzdrževanje.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
042003 Subvencije stanarin

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se znižuje glede na predvideno porabo v letošnjem letu.
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
042203 Odplačilo obresti zadolževanja

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zmanjšuje se vrednost postavke zaradi zmanjšanja višine bančnih obresti kot posledica nižje glavnice zaradi
odplačevanja v skladu z anuitetnimi načrti.

05 Skupna občinska uprava
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje

1.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se povečuje znesek premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so spremenjene premije.

06 Režijski obrat
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje vrednosti postavke zaradi zamenjave starih lovilcev olj na MMP Vrtojba z novimi.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki se povečuje znesek premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ker so spremenjene premije.

060635 Zavarovalne premije za motorna vozila

1.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Povečanje vrednosti postavke v višini dodatnih stroškov avtomobilskega zavarovanja, zaradi nakupa novega
avtomobila.
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
Obrazložitev obsega samo nove NRP-je ter NRP-je, ki se s predlogom rebalansa proračuna
za leto 2017 spreminjajo.

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
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.
Zmanjšanje postavke je predvideno zaradi prenosa na novo postavko, in sicer št. 0418884 LAS - Dediščina
szi naše kašče-nova etnološka zbirka, kjer gre za odobreno operacijo, katere vodilni partner je občina. Zaradi
predvidenih razpisov v letošnjem letu v okviru LAS se postavka ohrani.

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

OB183-17-0010 Ureditev sistema visoko energ. učinkovite
razsvetljave v OŠ
Namen in cilj
Na novo se odpre postavka Ureditev sistema visoko energetske učinkovite razsvetljave v OŠ s predvideno
vrednostjo 20.000 EUR v letošnjem letu. V prvi polovici leta pričakujemo odločitev o projektnem predlogu,
ki je bil predložen v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Preostala
sredstva so planirana za leto 2018 in 2019.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

24

OB183-15-0003 Kolesarska pot Bazara-Volčja Draga
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za odsek Bazara in Volčja Draga.
V letu 2017 se predvideva izdelava PZI in pridobitev soglasji za izvedbo.
Cilj je ureditev kolesarske steze in s tem zagotoviti večjo varnost občanov.
Vrednost za leto 2017 se manjša, ker bo trasa gozdne poti potekala med dvema občinama (Šempeter-Vrtojba
in Renče-Vogrsko), zato se strošek izdelave projektne dokumentacije delil na obe občini.

OB183-15-0006 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh
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.
V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije ureditve varnega prečkanja kolesarske in peš poti Ceste
Prekomorskih brigad. Sredstva se povišuje za izvedbo investicije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB183-09-0092 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba
Namen in cilj
Postavka je namenjena izdelavi mostu in povezovalne poti v Vrtojbi.
Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije in za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Izvedba mostu se predvideva v letu 2018, kot ukrep varnih poti do šol in vrtcev.
NAMEN I CILJI: Izboljšanje dostopnosti.
Izvedba postavke je odvisna od sprejema sprememb OPN-ja. Zmanjšana sredstva se prenese v naslednje leto.

OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in
obvoznico
Namen in cilj
Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo med Vrtojbensko
cesto in obvoznico Vrtojba - Štandreška cesta. V letu 2016 je bila izdelana IDZ, v letu 2017 se predvideva
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI).
Zmanjšana sredstva se prenese v naslednje leto. Vzrok za zamik aktivnosti in sredstev so zahteve iz
pridobljenih projektnih pogojev s stani Darsa. Išče se rešitve glede zahtev iz projektnih pogojev.

OB183-16-0013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri
cest
Namen in cilj
Investitor je na podlagi Pogodbe o opremljanju za gradnjo komunalne opreme na območju OPPN Poslovna
cona Vrtojba ob hitri cesti dolžan zagotoviti izgradnjo oziroma rekonstrukcijo komunalne opreme ( priprava
projektne dokumentacije, rekonstrukcija prometnega omrežja, izgradnja meteorne kanalizacije, izgradnja
fekalne kanalizacije, izgradnja javne razsvetljave) v zameno za plačilo komunalnega prispevka.
Cilj: zagon gospodarske cone.
Vrednost postavke se usklajuje z vrednostjo Pogodbe.
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13029003 Urejanje cestnega prometa

OB183-11-0049 Izgradnja in ureditev avtobusnih postaj
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena ureditvi avtobusnih postajališč. Planira se ureditev avtobusnega
postajališča z nadstrešnico v spodnji Vrtojbi na ulica 9. september in nasproti Mladinskega centra.
Cilj je zagotoviti, da bodo uporabniki javnega prevoznega sredstva imeli prostor, kjer bodo lahko počakali na
avtobus.
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pridobljene ponudbe po popisu del se za izvedbo investicije
povečuje postavka.

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju
Namen in cilj
Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri Hoferju z namenom
zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter lažje vključevanje udeležencev v cestnem prometu na
glavno cesto.
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.
Sredstva se prenašajo v naslednje leto. V 2017 bo izdelana idejna zasnova preureditve križišča pri Hoferju v
krožišče z navezavo na kolesarske poti ter izdelava katasterskega elaborata za potrebe odkupa zemljišč.

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju
Namen in cilj
Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem
prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta.
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.
Sredstva se prenašajo v naslednje leto. Po prometni študiji je bilo odsvetovana ureditev krožišča, ampak
posodobitev semaforjev. Ker je ena od variant tudi zapora mestnega središča (v tem primeru bi izdelali
krožišče), bomo to rešitev še preverili.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)KANALIZACIJA
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.
Predvidena je sanacija kanalizacije na Feiglovi ulici v Šempetru pri prehodu preko Vrtojbice in izdelava
projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije na Štandreški cesti, Gramozni cesti in Cesti 9. september v
Vrtojbi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
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OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana
Namen in cilj
Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti od Vrtojbe do Križcjana. V letu 2017 je predvidena
izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI), sama izvedba projekta pa se planira za kasnejše obdobje.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje staja okolja.
Ker projektni pogoji niso še pridobljeni se del aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije prenese v
naslednje leto.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)
Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega
omrežja. Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo.
Sredstva se financirajo iz omrežnine.
NAMEN IN CILJI: Sanacija vodovoda, manjša izguba vode.
Letos se načrtuje izdelavo projektne dokumentacije za vodovod na Štandreški cesti, Gramozni cesti in Ulici
9. september (št. 35-49a), gradnjo vodovoda v Stari gori.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za širitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, in sicer za izvedbena dela. Investicija se
bo izvedba za potrebe razširitve pokopališča, kjer bodo na novo izdelani individualni grobovi in žarne niše,
izdelan bo nov cestni priključek in parkirna mesta, vodovodni priključek, kanalizacija, prestavitev NN
omrežja, TK omrežja, vodovoda. Poleg tega bo izdelan tudi nov ekološki otok.
Poveča se vrednost postavke zaradi večdel pri gradnji žarnih niš in ograjnih zidov, dodatnih del pri izvedbi
parkirišča in dovozne poti.

16039003 Objekti za rekreacijo
16039005 Druge komunalne dejavnosti

OB183-12-0008 Urbana oprema
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup urbane opreme:
- dobava drogov za zastave
- izdelava temeljev za zastave
- obnova in montaža oglasnih tabel
- dobava in montaža količkov
- dobava košev za odpadke
- dobava klopi in miz
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- dobava stojal za kolesa.
NAMEN IN CILJI: ureditev prijaznejšega okolja v Občini in skrb za boljše počutje občanov.
Postavka se zviša za dobavo in montažo urbane opreme v občini (klopce, zbiralni odpadkov, zbiralniki
odpadkov za pasje iztrebke, stojal za kolesa,...)

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB183-16-0016 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu
Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena ureditvi spomenika sv. Ot in okolice. V letu 2017 je predvidena ureditev
obeležja, v letu 2018 je predvidena ureditev dostopne poti in parkirišč in v 2019 pa je predvidena ureditev
spremljajočih objektov (WC, skladišče,..).
Zaradi pridobivanja dovoljenj, ki so potrebne za gradnjo, se del investicije prenese v naslednje leto.

OB183-17-0021 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka
zbirka
Namen in cilj
Odobrena je bila operacija Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka, in sicer v okviru 1.javnega
poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2016. Operacija je bila predlagana s strani občine
v okviru Ukrepa 2.2. Oblikovanje in izvajanje inovativnih programov ter manjših naložb za razvoj zelenega,
kulturnega in dostopnega turizma ter ostalih zelenih storitev in produktov.

19 IZOBRAŽEVANJE
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-Kozara
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.
Vrednost postavke se usklajuje s Pogodbo o sofinanciranju javnega zavod OŠ Kozara Nova Gorica za leto
2017.

OB183-17-0020 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave telovadnica v Vrtojbi
Namen in cilj
Odpira se nova postavka z namenom obnove - sanacije športnega poda v telovadnici pri OŠ Vrtojba.
NAMEN IN CILJ: sanacija nastale škode.
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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

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje parking "D"
Namen in cilj
Postavka zajema investicijsko in tekoče vzdrževanje na parkirišču in vratarnici na MMP.
Sredstva so namenjena zamenjavi litoželeznih talnih rešetk ter barvanju talnih oznak na parkirišču v Vrtojbi.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.
V predlogu rebalansa se vrednost postavke poveča zaradi zamenjave starih lovilcev olj z novimi.
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REBALANS OBČINE ŠEMPETERVRTOJBA V LETU 2017 PO
FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
FK

Opis

1
01

2
JAVNA UPRAVA

Rebalans 2017
3

Veljavni
proračun 2017
4

2.262.972,88

2.205.424,81

1.015.554,88

1.016.346,88

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

19.000,00

19.000,00

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev

17.000,00

10.000,00

0133 Druge splošne zadeve in storitve

518.600,00

476.600,00

0160 Druge dejavnosti javne uprave

320.732,00

303.391,93

0171 Servisiranje javnega dolga države

372.086,00

380.086,00

35.440,00

35.440,00

35.440,00

35.440,00

149.786,00

149.786,00

6.500,00

6.500,00

143.286,00

143.286,00

3.452.584,89

3.307.978,89

783.083,44

778.043,44

60.000,00

60.000,00

0421 Kmetijstvo

60.109,00

75.109,00

0422 Gozdarstvo

10.000,00

10.000,00

0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina

23.000,00

23.000,00

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije

36.000,00

16.000,00

0451 Cestni promet

1.689.690,00

1.565.124,00

0460 Komunikacije

10.000,00

18.000,00

0473 Turizem

39.302,45

39.302,45

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

741.400,00

723.400,00

05

152.000,00

159.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

99.000,00

12.000,00

20.000,00

467.467,00

434.467,00

0610 Stanovanjska dejavnost

102.555,00

102.555,00

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

197.912,00

197.912,00

52.000,00

19.000,00

115.000,00

115.000,00

68.900,00

68.900,00

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

02

OBRAMBA

0220 Civilna zaščita
03

JAVNI RED IN VARNOST

0310 Policija
0320 Protipožarna varnost
04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev
Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in
0412 zaposlovanjem

VARSTVO OKOLJA

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki
0520 Ravnanje z odpadno vodo
0530 Zmanjševanje onesnaževanja
06

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

0630 Oskrba z vodo
0640 Cestna razsvetljava
07

ZDRAVSTVO

30

0721 Splošne zdravstvene storitve

67.900,00

67.900,00

1.000,00

1.000,00

672.486,00

688.221,00

83.600,00

83.600,00

498.386,00

514.121,00

9.000,00

9.000,00

81.500,00

81.500,00

IZOBRAŽEVANJE

1.236.574,00

1.177.026,00

0911 Predšolska vzgoja

734.500,00

726.500,00

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

388.974,00

331.426,00

3.000,00

9.000,00

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

SOCIALNA VARNOST

298.041,85

302.191,85

1012 Varstvo invalidnih oseb

11.615,85

11.615,85

1040 Varstvo otrok in družine

36.700,00

36.700,00

247.026,00

251.176,00

2.700,00

2.700,00

8.796.252,62

8.528.435,55

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva
08

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

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije
0820 Kulturne dejavnosti
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
09

0941 Visokošolsko izobraževanje

10

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno
1070 izključenih kategorij prebivalstva
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

Številka: 01101-12/2017-9
Šempeter pri Gorici, 22. 6. 2017
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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