OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA
LETO 2012
Realizacija 2012 je obrazložena v primerjavi z rebalansom, sprejetim v septembru 2012. V izpisku
posebnega dela proračuna je tudi veljavni plan proračuna na dan 31.12.2012, v katerem so vključene
prerazporeditve župana.

01 - Občinski svet
01 OBČINSKI SVET
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
• 010101 Delovanje občinskega sveta – sejnine
Postavka ne odstopa od plana.
• 010103 Financiranje političnih strank
Postavka je planirana po planu financiranja političnih strank v letu 2011. Postavka ne
odstopa od plana.
• 010106 Komisije občinskega sveta
Postavka je višja od rebalansa 2012 za 7,1 % zaradi večjega števila sej.
• 010110 Reprezentanca
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..
• 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
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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.
• 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.
•

• 010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku
Sredstva, ki so namenjena občinskim nagrajence in vključujejo podelitev občinskih plaket,
priznanj in denarnih in drugih nagrad so bila realizirana v višini 94,2 % glede na plan.
• 010120 Bilten-glasilo
Sredstva so realizirana v višjem obsegu glede na rebalans in sicer za 15,4 %.

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 2012.
• 020202 Reprezentanca
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu od rebalansa 2012.
• 020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora
Postavka ni bila realizirana.
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03- Župan
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
• 030104 Plače in nadomestila podžupana
Postavka ej bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 201 zaradi napačnega
planiranja.
• 030105 Plače in regres
Postavka je bila realizirana v okviru planiranega.
• 030113 Drugi izdatki za službena potovanja
Postavka ni bila realizirana.
• 030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje
Postavka je bila realizirana v okviru planiranega.
• 030116 Ostali stroški službenih poti – podžupan
Postavka ni bila realizirana.

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 2012.
• 030413 Protokol
Postavka je bila realizirana v večjem obsegu glede na rebalans 2012 za 1,1 %.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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 ni bila realizirana.

• 040711 Prenos alarmnih signalov
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040714 Redna dejavnost CZ
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 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 2012.
• 040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040718 Nakup opreme MTS za civilno zaščito
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 23,1 odstotka.
Skozi postavko se je financiral nakup opreme potrebne za delovanje civilne zaščite.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
• 040702 Sredstva za protipožarno varnost – PGD Šempeter
Na podlagi finančnega načrta PGD za leto 2012 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 2012 predvidenih 75.564,84EUR finančnih sredstev. Sredstva
so bila realizirana v okviru predvidenega.
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• 040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
• 040735 Svečane uniforme – javni zavod
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.

• 040736 Vozilo za nevarne snovi
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
• 042302 Obvezna proračunska rezerve
Proračunska postavka je planirana v višini 0 EUR, ker je že oblikovan do najvišje dovoljene
vrednosti.
2303 Splošna proračunska rezervacija
23029002 Splošna proračunska rezervacija
• 032301 Tekoča proračunska rezerva
Sredstva iz tekoče proračunske postavke so bila prerazporejena na naslednje proračunske
postavke:
TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA
SKUPAJ
0416112
0414128
041108
041322

20.000,00
5.700,00
5.000,00
5.250,00
2.800,00
18.750,00
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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. Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu.
• 040202 Provizija DURS, nadomestila za stavbna zemljišča
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 42,1 %.
• 040203 Vračilo preplačila nadomestila za stavbna zemljišča (Petrol)
Postavka zajema plačilo obroka kredita, je bila realizirana v okviru predvidenega.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
•

040301 EZTS GO – evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina
Šempeter-Vrtojba (SLO)/Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova
Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)« je aktiven od 15. 9. 2011.
Sredstva na postavki so namenjena operativnemu delovanju EZTS-ja in so določena
skladno z statutom EZTS. Realizacija na postavki znaša 63,4 % glede na rebalans 2012 .
• 040302 Cilj 3, 1. Razpis – strateški 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.
Realizacija na postavki znaša 88,9 % glede na rebalans 2012. Potrjeni izdatki za celotno
trajanje projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske kontrole znašajo 10.549,34 EUR. Dejansko
nakazanih sredstev je občina prejela – ESRR – 4.726,00 EUR in MGRT – 1.110,46 EUR.
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040307 Cilj 3, 3. Razpis – standardni/ožje čezmejno območje Projekt TRADOMO
Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem
območju
NAMEN IN CILJI
Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na
obalnem območju je cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno
čezmejnega območja; izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in
podeželjem, ter vzpostavitev javnega potniškega in pomorskega prevoza. V naši občini se
načrtuje opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z elektronskimi tabelami z voznimi
redi ter ostalimi koristnimi informacijami, ter ureditev novega avtobusnega postajališča
na območju MMP Vrtojba skladno z ureditvenim načrtom občine. Partnersko območje je
Slovenija – Italija; vodilni partner je Mestna občina Nova Gorica. Trajanje projekta: 2012 –
2015.
Aktivnosti na projektu so se začele jeseni 2012. Realizacija na postavki znaša 2,6 % glede na
rebalans 2012.

•

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
• 040401 Informatika (strojna in programska oprema)
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
• 040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040403 Stroški občinske spletne strani
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje občinske spletne strani. Stroški
vključujejo vzpostavitev informacijske strukture in drugi stroški v povezavi z občinsko
spletno stranjo. Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
• 040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav)
Sredstva so namenjena za praznovanje občinskega praznika. Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040416 Večje občinske prireditve
Sredstva so namenjena za večje občinske prireditve v občini. Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
str. 7

• 040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav)
Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob državnih
praznikih. Vključeni so tudi materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih ter drugi
izdatki, ki spremljajo prireditve. Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na
rebalans 2012.
• 040423 Promocija občine
Na postavki so namenjena sredstva izključno za promocijo občine (udeležba na sejmih,
dobrodelna nogometna tekma, promocijski material). Realizacija na postavki znaša 90,0 %
glede na rebalans 2012.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
•

040413 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine
- Preureditev prostorov v objektu pri balinišču v Vrtojbi in obnova fasade balinišča,
skupaj z izdelavo nove elektro instalacije, prekrivanje strehe
- Zamenjava tlaka v k.o. Vrtojba
- Preureditev prostorov v glasbeni šoli v Šempetru (rušenje stene, izdelava nosilca in
stebrov, zamenjava stropnih oblog in svetil, preureditev elektroinstalacij, obnova
talnih oblog, pleskanje sten) in izdelava električnega priključka z odštevalnim
števcem, popravilo strehe
- Izdelava namakalnega sistema za drevo na trgu Ivana Roba ( izkopi in izdelava
jaška z drenažnim sistemom)
- Zamenjava oken in vrat v stanovanjski hiši Vrtojbenska 40
- Vzdrževalna dela režijski obrat
- NAMEN IN CILJI: sanacija prostorov in dobava opreme, izboljšani delovni pogoji
STANJE: prostori in oprema poškodovana oz. dotrajana

• 040408 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov
NAMEN IN CILJI: strošek postopka izterjave v primeru neplačil do občine
STANJE: neplačani računi zaradi finančen nediscipline
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040409 Pravno zastopanje občine
NAMEN IN CILJI: odvetniška pomoč pri zastopanju občine v pravdnih zadevah
STANJE: zaključiti nerešene zadeve tudi pred sodišči
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti Občine
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040415 Oprema dvorec Coronini
Sredstva so namenjena nakupu opreme (dobava lesenih oprijemal, dobava luči, izdelava
polic, montaža zapiral za vrata, izdelava obešalne stene, dobava konferenčne mize in miz
za katering, montaža lesenih ščitnikov za vogale, izdelava in montaža vrat, pleskanje
prostorov in deloma fasade)
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, omogočiti normalne delovne pogoje
str. 8

STANJE: v nekaterih prostorih še ni opreme
• 040422 Tekoči stroški drugih objektov občine
Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine.
• 040424 Zavarovanje objektov v lasti občine
Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine. Postavka je bila
realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 3,1%.
• 040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040426 Notarske storitve
NAMEN IN CILJI: strošek notarskih overitev listin
STANJE: notarska overitev je obvezna sestavina pravnega posla, ki je podlaga za vknjižbo
v zemljiški knjigi
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040427 Tekoči stroški MC Vrtojba
Postavka zajema tekoče stroške objekta mladinski center. Postavka je bila realizirana v
okviru predvidenega.
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 bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 6%.
0602 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
• 040601 Plače in regres
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012. Skupni znesek za
plače in regres se zmanjša zaradi ZUJF.
• 040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040622 Pisarniški material in storitve:
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 11,7%.
• 040623 Čistilni material:
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 3,2%.
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• 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura:
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040627 Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme:
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 8,3%.
• 040630 Električna energija
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 27,4%.
• 040631 Stroški ogrevanja
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040632 Voda in komunalne storitve
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.

• 040634 Telefon, mobitel, faks
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040635 Poštnina in kurirske storitve
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040636 Goriva in maziva
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 14,2%.
• 040637 Vzdrževanje in popravila vozil
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040638 Pristojbina za registracijo vozil
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040639 Zavarovalne premije za motorna vozila
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040642 Stroški izobraževanja zaposlenih
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 10,2%.
• 040643 Plačila zunanjih pogodbenih sodelavcev
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega.
• 040651 Tekoče vzdrževanje opreme
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
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• 040661 Stroški bančnih storitev
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 040662 Drugi stroški proračuna
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 10,7%.
016039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem potrebnim za delovanje
občinske uprave.
•

Nakup pisarniškega pohištva na postavki 040652 - Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.

•

Nakup komunikacijske opreme 040653 - Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.

•

Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave 040654 - Postavka je bila
realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
• 040802 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 6,3%.
08029002 Notranja varnost
• 040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Postavka ni bila realizirana.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
• 041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
• 041101 Subvencije v kmetijstvo-izobraževanje, razno
Postavka je planirana v istem znesku glede na proračun 2012. Postavka ni bila realizirana.
• 041103 Podpora investicij-subvencije
Iz te postavke se bo sofinanciralo 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 višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 36,4%.
• 041105 Subvencije v kmetijstvo-regresiranje društev
Postavka vključuje sredstva v namen podpori organizirani dejavnosti na področju
kmetijstva. Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
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 v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
• 041104 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Ureditev makadamskih cest in brežin (nasip gramoza z valjanjem ces, ureditev
odvodnjavanja cest, čiščenje in popravilo propustov)
NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost in omogočen dostop do
gozdnih parcel)
STANJE: poškodovana vozišča

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- Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.
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•

041205 Vodenje energetskega managementa - Postavka je bila realizirana v večjem
obsegu glede na rebalans 2012 za 15,3 %.
(izdelava letnih poročil, projekt informiranja in osveščanja občanov, projekt
izobraževanja osnovnošolskih otrok, projekt informiranja in izobraževanja javnih
uslužbencev, priprava projektnih nalog za izvedbo projektov, iskanja finančnih virov za
realizacijo ukrepov, svetovanje na področju energetskega načrtovanja, uvajanje
energetskega knjigovodstva)
• 041206 Lokalni energetski koncept znaša - Postavka ni bila realizirana.
• 043069 Izgradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji 541.810,00 EUR
(izdelava dokumentacije za razpis del, razpis del in izbira izvajalca del, izbira
nadzornega organa, gradnja fotovoltajke, izpeljava tehničnega pregleda in pridobitev
uporabnega dovoljenja. Švicarski sklad je financiral 83 % del, Občina pa 17 %.
• 043070 Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije Postavka ni bila realizirana.

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

• 041317 Komunalne storitve – cestna dejavnost
(vzdrževanje in obnova poti, obnova tlakov, robnikov, bankin, ureditev
odvodnjavanja, obnova talne in vertikalne signalizacije, vzdrževanje urbane opreme,
vodenje katastrov in evidenc)
• 041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic
( vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem cest,
vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije
in opreme, čiščenje javnih površin, zimska služba, intervencije ob nesrečah)
• 041351 Ureditev poti Sveti Ot
(izdelava jaškov in cevi za odvodnjavane cestišča, izdelava tamponske podlage za
asfalt in
asfaltiranje ceste v dolžini 400 m)
NAMEN IN CILJI: izboljšano stanje ceste in obcestnih površin
STANJE: poškodovane površine vozišča
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
•

041307 Traktorske in kolesarske poti
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-

vzdrževanje in obnova traktorske ceste Na Čukljah, planiranje in vgrajevanje
tampona v Vrtojbi ob fotovoltajki, izdelava propusta in sanacija ceste Lamovem

•

041308 Povezovalna cesta na obvoznico Vrtojba
- polaganje finega asfalta in izdelava talnih označb za parkirna mesta ležeča talna
signalizacija

•

041321 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo 27.844,80 EUR
- dopolnitev projektov Opekarniške ulice, PZI rekonstrukcija ceste 9. september v
Vrtojbi, projektiranje ceste Griči, izdelava PID ulice Zapučke
-

NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti
STANJE: manjkajoča dokumentacija

•

041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel
Polaganje kanalizacije in izdelava jaškov za optični kabel na cesti Griči

•

041368 – Ulica Griči – razširitev ulice
- (izvedba del na brežini ob cesti Griči, izdelava podpornega zidu
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja cest in poti, večja varnost na cestah
STANJE: slabo stanje cest

13029003 Urejanje cestnega prometa
•

040311 Alpine space – POLY 5

NAMEN IN CILJI
Projekt zajema 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(v povezavi z izgradnjo
Logističnega centra v Vrtojbi). Partnerstvo projekta pokriva celotno programsko
območje: Avstrija, Francija, Italija, Slovenija. Vodilni partner projekta je Pokrajina Torino.
Trajanje projekta: 2011 – 2014.
V letu 2012 so se izvajale aktivnosti v zvezi z pripravo scenarijev in strategij za navedeno
območje. Realizacija na postavki znaša 134,00 % glede na rebalans 2012. Potrjeni izdatki za
celotno trajanje projekta s strani MOP – 1. Stopenjske kontrole znašajo 13.837,24 EUR.
• 041311 - subvencije za kritje izgub v javnem prometu
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Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se
izvaja na podlagi koncesijske pogodbe, podpisane dne 1. 7. 2007 in se izvaja za dve občini:
Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica.
NAMEN IN CILJI: izvajanja javnega prometa je čistejše in urejeno okolje, prijetno bivanje in
varnost udeležencev v prometu.
Postavka ni bila realizirana v planiranem znesku, ker planirana dodatna povezava z
Vrtojbo še ni bila realizirana (trenutno potekajo dogovori z MONG o izpeljavi dodatne
linije – spremembo linij morata potrditi oba občinska sveta).
•

041360-Povezovalna cesta - izdelava priključka
ureditev makadamske poti med povezovalno cesto na obvoznico in Gramozno
cesto skupaj z odvodnjavanjem in polaganjem asfalta

• 041366 – Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici - 3. faza
NAMEN IN CILJI
Projekt predvideva nadaljevanje ureditve mestnega središča Šempetra pri Gorici in zajema
ureditev cest in ulic, ki so navezane na Trg Ivana Roba. Operacija se osredotoča na
prenovo in ureditev kanalizacije, javne razsvetljave, preplastitev cestišč, kolesarskih poti
in pločnikov, urbano opremo, ipd. po natečajni rešitvi in arhitekturnemu usklajevanju
prometne ureditve in signalizacije. Predmet ureditve bodo: ureditev enosmerne ceste na
cestnem odseku Vrtojbenske ceste B1 do B13, izgradnja enosmerne ceste na cestnem
odseku Vrtojbenske ceste C2 do C9, ureditev dela Ceste Prekomorskih brigad in dela Ulice
Padlih borcev in izgradnja dvosmerne kolesarske steze med Ulico Goriške fronte in Ulico
Padlih borcev.
Realizacija na postavki znaša 128,20 % glede na rebalans 2012 in zajema pripravo projektne
in druge dokumentacije za investicijo.
•

041367 – Ureditev Opekarniške ulice
- nakup zemljišč za ureditev ceste in projektna dokumentacija

041369 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
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.
Realizacija na postavki znaša 18,6 % glede na rebalans 2012 in zajema pripravo projektne
in druge dokumentacije za investicijo. Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s strani
MGRT – 1. Stopenjske kontrole znašajo 294,00 EUR.

•

•

041370 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt T. I. P. Čezmejna integrirana Platforma
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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 zajema: cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do
čezmejnih mestnih središč, okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica 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
Šempeter-Vrtojba. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je SDAG
Gorica. Trajanje projekta: 2011 – 2014.
Realizacija na postavki znaša 69,9 % glede na rebalans 2012 in zajema pripravo
programsko idejne rešitve na severnem delu MMP Vrtojba ter stroške zaposlenega na
projektu. Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske
kontrole znašajo 2.925,65 EUR.
13029004 Cestna razsvetljava
040307 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt FUTURELIGHTS Javna razsvetljava
prihodnosti
NAMEN IN CILJI
Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za trajnostno javno razsvetljavo. Aktivnosti projekta
obsegajo izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza
stanja in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, skupno
strategijo za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbene načrte 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.
Realizacija na postavki znaša 89,2 % glede na rebalans 2012 in zajema tehnično in drugo
dokumentacijo ter stroške zaposlenih na projektu. Potrjeni izdatki za celotno trajanje
projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske kontrole znašajo 26.877,42 EUR.

•

• 041312 - plačilo javne razsvetljave
Sredstva na postavki so namenjena plačilu javne razsvetljave na območju Občine
Šempeter-Vrtojba.
NAMEN IN CILJI: zmanjševanje porabe energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih
površin.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
•

041323 Obnova JR Vrtojba
- obnova Pod Laze, Gramozna cesta
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•

041322 Obnova JR Šempeter
- obnova JR Podmark, Prekomorske brigade, cona Smete

• 041358 – tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave.
NAMEN IN CILJI: s sprotnim vzdrževanjem javne razsvetljave zagotoviti občanom
prijetnejše in varnejše bivalno okolje
Postavka ni bila realizirana v predvidenem obsegu, ker določena vzdrževalna dela niso
bila opravljena v letu 2012 (barvanje kandelabrov). Je pa težko oceniti, koliko svetilk,
dušilk it. bo potrebno zaradi okvar letno zamenjati.
14 GOSPODARSTVO
1402 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva
14029001 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva
• 041401 Priprava razvojnih programov in evropski skladi
Sredstva na postavki so namenjena pripravi razvojnih projektov (programi lokalnega,
regijskega, in mednarodnega pomena). Realizacija na postavki znaša 30,0 %.
• 041404 Programi razvojnih agencij
Sredstva na postavki so namenjena za delovanju razvojnih agencij – RRA severne
Primorske, PTP – Primorski tehnološki park, PSC – Posoški razvojni center, ICRA – Idrija,
ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd… (za programe lokalnega in regijskega pomena)
ter regijski štipendijski shemi. Realizacija na postavki znaša 112,1 % glede na rebalans 2012.
V sklopu te postavke sta se financirala dva projekta LAS:
1. Kupujmo Goriško - 5.124,21 EUR – za ESRR sredstva v višini 3.491,41 EUR bo občina
vložila zahtevek za refundacijo sredstev v letu 2013.
2. Medeni krog - 1.620,00 EUR - ESRR sredstva v višini 1.147,50 EUR je občina že
prejela v letu 2012.
• 041405 PTP – študije in projekti
Sredstva so namenjena PTP za izvedbo projekta POPRI. Realizacija na postavki znaša
100,0 %.
• 041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške
Postavka je namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi
vsakoletnega javnega razpisa. Realizacija na postavki znaša 92,9 % glede na rebalans 2012.
• 041421 MIC- medpodjetniški izobraževalni center
Občina je partner v projektu MIC. Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje MIC-a.
• 041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja
Postavka je namenjena za finančne spodbude podjetnikom za spodbujanje razvoja
podjetništva in zaposlovanja v občini. Realizacija na postavki znaša 93,1 % glede na
rebalans 2012.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

• 041407 – Sredstva za turistične programe
Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih programov v občini (turistična društva).
Realizacija na postavki znaša 82,4 % glede na rebalans 2012.
• 041408 - KŠTM – programi, turizem
Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM.
Realizacija na postavki znaša 100,0 %.
• Novoletno praznovanje, organizacija
Realizacija na postavki znaša 88,9 % glede na rebalans 2012.
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 0,00 EUR
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 višini cca 60 %, ker se dinamika vlaganja v obstoječe
odlagališče zmanjšuje, ker je v teku izgradnja regijskega centra odlagališča odpadkov.
NAMEN IN CILJI: zagotovitev centralne predelave in obdelave mešanih komunalnih
odpadkov, ločeno zbiranje frakcij ter odlaganje preostanka odpadkov za celotno območje
Goriške statistične regije, kar bo podlaga za zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno
sprejemljivo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju.
Postavka se zniža, ker se dinamika vlaganja v obstoječe odlagališče znižuje, zaradi novega
projekta »RCERO Nova Gorica«.
041515 Ekološki otoki
- ekološki otok na Krožni cesti, Vrtnarska ulica
NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja
STANJE: pomanjkanje štirih mest za odlaganje odpadkov

•

• 041535 - Regijski center za ravnanje z odpadki R CERO NG – 25.000,00 EUR
Postavka vključuje sredstva, ki jih mora Občina Šempeter-Vrtojba zagotoviti za
nadgradnjo Centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori.
NAMEN IN CILJI: za celotno območje Goriške statistične regije zagotoviti, skladno z
zakonodajo, centralno predelavo in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ločeno
zbiranje frakcij in blata komunalnih čistilnih naprav ter odlaganje preostanka odpadkov,
kar bi bilo podlaga za zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno sprejemljivo izvajanje javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju.
str. 18

Projekt je po terminskem planu v zamudi, zato se tudi odhodki v letu 2012 zmanjšajo na
25.000,00 EUR.
Postavka je bila skoraj realizirana v predvidenem obsegu.
• 041599 - odvoz odpadkov, tudi kosovnih - 15.000,00 EUR
Postavka zajema odvoz odpadkov, tudi nevarnih (salonitna kritina, avtomobilske
gume…), zapuščenih avtomobilov (katerih lastnike je nemogoče izslediti) in drugo.
NAMEN IN CILJI: zagotovitev organiziranega odvoza nevarnih odpadkov in s tem
preprečitev nastanka divjih odlagališč.
Postavka je bila realizirana v višini cca 50 %. Realizacija te postavke letno precej niha, ker je
nemogoče oceniti količino odvoza odpadkov iz zbirnega centra Lavžnik in z divjih
odlagališč, ki jo krije Občina iz proračuna.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
•

041531 Projektna dokumentacija (omrežnina)
(projektiranje vodovoda Kosirišče, Krožna cesta)

•

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)
(izdelava vodovoda Kosirišče, Griči, Krožna cesta, Žnidarčičeva ulica)

043023 Čistilna naprava v Vrtojbi
( izdelava projektne dokumentacije in študije)
NAMEN IN CILJI: doseganje s predpisi določene zahteve za odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode, izboljšanje kanalizacijskega omrežja v Občini ŠempeterVrtojba, povečati število priključenih gospodinjstev na javno kanalizacijo, izboljšanje
stanja vodotokov Vrtojbice in Vipave
Postavka je bila realizirana v višini cca 85 %, ker je projekt po terminskem planu nekoliko v
zamudi.
•

1502003 Izboljšanje stanja okolja
041510 Sanacija okolja ( čiščenje vodotokov, nanosov, drugo)
(čiščenje Vrtojbice in jarkov Na Čukljah, Pristavi)
NAMEN IN CILJI: boljši pretok vode, manjša nevarnost poplav
STANJE: na določenih delih vodotokov so v strugi nanosi materialov

•

041540 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 izvajajo na območju porečij

•
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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.
Realizacija na postavki znaša 13,1% glede na rebalans 2012 in zajema pripravo tehnične in
druge dokumentacije. Prvo vmesno poročilo bo občina oddala v marcu 2013.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
• 041600 Dokumentacija za javno infrastrukturo OPPN Caufovo
Namen, cilj: omogočiti gradnjo prvih stanovanjskih hiš in za to zgraditi prvo zaključeno
fazo
infrastrukture.
Stanje: v teku so dogovori s skupino lastnikov zemljišč v smislu prodaje zemljišč za
potrebe gradnje infrastrukture - tako odkupi kot gradnja bodo potekali po fazah., občina
namerava pridobiti projektno dokumentacijo za prvo fazo javne infrastrukture na
območju veljavnega OPPN.
Dokumentacija ni bila naročena, v teku so spremembe in dopolnitve OPPN in pridobivanje
zemljišč za gradnjo javne infrastrukture.
• 0416112 Dokumentacija za ureditev dela ceste Prekomorskih brigad.
Sredstva so bila prerazporejena iz tekoče proračunske rezerve. Postavka je bila realizirana
v višini 5.700,00 EUR.
• 0416114 Dokumentacija za krožišče »Iskra«
Namen, cilj: pridobiti projektno dokumentacijo
Stanje: projektna naloga je v presoji na DRSC
Dela so bila oddana na javnem razpisu, prvega računa še ni.
• 0416115 Dokumentacija za krožišče Bazara
Namen, cilj: pridobiti projektno dokumentacijo
Stanje: projektna naloga je v presoji na DRSC
Dela so bila oddana na javnem razpisu, prvega računa še ni.
• 041659 OPN, Temeljna urbanistična dokumentacija
Namen, cilj: pridobiti osnovni prostorski dokument občine, urejen prostor, jasna pravila
glede gradenj.
Stanje: OPN je v fazi izdelave predloga, predvidevamo dokončanje postopka v letu 2012.
Dokument je v zaključni fazi usklajevanja, pretežni del postopka je opravljen, zato so
sredstva iz l. 2012 izčrpana, potrebna je bila tudi manjša prerazporeditev.
• 041679 POSZ OPPN MMP Vrtojba
Namen, cilj: opredeliti stroške in termine komunalnega urejanja območja za
novopredvideni prostorski akt.
Stanje: izdelan in sprejet programopremljanja, ki pa je neažuren, velja za trenutno veljavni
prostorski akt.
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• 041681 Program opremljanja OPPN Caufovo
Delo je v teku na podlagi pogodbe iz leta 2010.
Namen, cilj: opredeliti stroške in termine komunalnega urejanja območja
Stanje: izdelava programa v zaključni fazi.
Ni bilo odlivov, program se bo spreminjal skladno s spremembami in dopolnitvami OPPN,
ki so v teku, zato trenutno ni smiselno delati na njem.
• 041686 Študije, idejne rešitve, geomehanska poročila
Namen, cilj: omogočiti pridobitev nepredvidljivih strokovnih elaboratov
Stanje: /
Ni bilo odlivov.
041697 Zasnova, načrti. dokumentacija za rekonstrukcijo cest. Priključka – Obvoznica
Vrtojba
Namen, cilj: omogočiti izgradnjo dvosmernega priključka Spodnje Vrtojbe na obvoznico
Stanje: pridobljena idejna zasnova je v preverjanju na DRSC
Ni bilo odlivov.

•

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
•

0416100 Projektna dokumentacija (omrežnina)
- projektiranje novih vodovodov (cesta na Sv. Ot, Kosirišče, Cesta Griči) nadzor,
odškodnine

• 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.
NAMEN IN CILJI: zagotovitev oz vzdrževanje obstoječe požarne varnosti na območju
V letu 2012 ni bilo potrebno opraviti vzdrževalnih del na hidrantnem omrežju, zato tudi ta
postavka v letu 2012 ni bila realizirana
• 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)
- ( izdelava vodovoda na ulici Griči, Kosirišče, cesta Sv. Ot, Cesta Na Čuklje)
NAMEN IN CILJI: izvedba novega vodovoda, izboljšanje oskrbe z vodo
STANJE: na določenih mestih še ni vodovoda oz. je potrebna sanacija, Sv. Ot, Griči)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
• 041603 Pokopališče Vrtojba
Ureditev makadamskega parkirnega prostora
NAMEN IN CILJI: predpriprava za izdelavo novih parkirnih mest
STANJE: potreba po parkirnih mestih
•

0416127 Žarno pokopališče z žarnim oltarjem v Vrtojbi
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NAMEN IN CILJI: ureditev žarnih polj, prihranitev površin za grobna polja. Z izgradnjo
žarnega pokopališča se je zagotovilo 60 novih žarnih grobov in žarni oltar.
Realizacija na postavki znaša 97,8 % glede na rebalans 2012. Za navedeno naložbo je
občina v letu prejela 27.208,00 EUR nepovratnih nacionalnih sredstev – ZFO 1.
041634 Pokopališče Šempeter
- Ureditev makadamskega parkirnega prostora
NAMEN IN CILJI: predpriprava za izdelavo novih parkirnih mest
STANJE: potreba po parkirnih mestih

•

• 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.
NAMEN IN CILJI: učinkovita oskrba prebivalstva ob izrednih dogodkih in skrb za čim lepši
izgled obeh pokopališč v občini.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
• 041675 - oprema mrliških vežic Šempeter in Vrtojba
Postavka zajema plačilo stroškov za opremo mrliških vežic na pokopališču v Šempetru in
Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: z opremo mrliških vežic na obeh pokopališčih, ki ju bo investirala Občina
Šempeter-Vrtojba, se bodo za občane malenkost znižali pogrebni stroški.
16039003 Objekti za rekreacijo
•

041629 Sredstva so namenjena za opremo otroških igrišč
( izdelava otroškega igrišča pred dvorcem Coronini)
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja za rekreacijo otrok, boljše zdravstveno stanje otrok
STANJE: pomanjkanje igrišč

16039005 Druge komunalne dejavnosti
• 041614 - čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve
Postavka zajema izvajanje splošne komunalne dejavnosti (čiščenje ulic, košnja,
vzdrževanje zelenih površin,…
NAMEN IN CILJI: urejeno in za bivanje prijetno okolje.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
• 041621 Info točke-table, ulične table, druge table
- (razlagalne table postavljene ob Ulici padlih borcev)
NAMEN IN CILJI: obveščanje ljudi, urejenost kraja
STANJE: obveza za postavitev razlagalnih tabel
Postavka je bila realizirana v višini 35 %, ker table z označenimi pobratenimi občinami v
letu 2012 še niso bile postavljene, zaradi tehničnih težav.
•

041671 - vodenje evidenc o infrastrukturi Postavka vsebuje stroške vodenja evidenc
(vodenje katastra in računovodskih evidenc) v občini Šempeter-Vrtojba v zvezi z
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infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno
vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
NAMEN IN CILJI: sprotno dopolnjevanje katastra omogoča vpogled v stanje in omogoča
planiranje izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
• 041673 - vodarina za tri javne pipe
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.
NAMEN IN CILJI: omogočiti ljudem dostop do pitne vode na določenih javnih površinah.
Postavka je bila realizirana v višini cca 54 %. Nemogoče je predvideti točno porabo vode na
javnih pipah.
• 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.
NAMEN IN CILJI: nemoteno izvedbo opravil splošne komunalne dejavnosti, ki ne morejo
biti razvrščeni v nobeno od ostalih postavk.
V letu 2012 ni bila opravljena nobeno opravilo, zato tudi postavka ni realizirana.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
•

041631 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov - 0 EUR

• 041618 - DOM upravljanje
Postavka vključuje pačilo stroškov, ki upravljajo s stanovanji v občinski lasti.
NAMEN IN CILJI: plačilo upravnika (na podlagi veljavne stanovanjske zakonodaje)
neprofitnih stanovanj v občinski lasti.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
• 041619 - odškodninska družba in stanovanjski sklad RS
Postavka vključuje del kupnine od stanovanjskih kreditov in sicer plačanih obrokov.
NAMEN IN CILJI: plačilo obveznosti po delitveni bilanci med MONG in Občino ŠempeterVrtojba, ki izhaja iz »Jazbinškovega zakona«.
Postavka se poveča, ker so se mesečne obveznosti Občine Šempeter-Vrtojba povečale
skladno z aneksom k pogodbi.
NAMEN IN CILJI: plačilo obveznosti po delitveni bilanci med MONG in Občino ŠempeterVrtojba, ki izhaja iz »Jazbinškovega zakona«.
Postavka je bila realizirana v predvidenem obsegu.
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
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041606 Študije in projektna dokumentacija
Izdelava dokumentacije za Cesto prekomorskih brigad, izris otroškega igrišča na Lokvi,
izdelava dokumentacije za cesto Na Pristavi, izdelava DIIP Cesta prekomorskih brigad)
NAMEN IN CILJI: priprava za izdelavo investicijske dokumentacije, urejenost
dokumentacije
STANJE: manjka dokumentacija

•

• 041610 Cenitve
NAMEN IN CILJI: cenitev zemljišč in objektov po pošteni tržni ceni
STANJE: cenitev pred prodajo oz. nakupom zemljišč ali objektov ali uporaba izkustvene
cene
Realizacija znaša 85,4% glede na rebalans 2012.
0416101 odškodnina za služnost
NAMEN IN CILJI: strošek za povzročeno škodo pri posegu na zemljišče
STANJE: dokončna ureditev stanja z lastnikom
Postavka se poveča zaradi izvedbe kanalizacije v spodnji Vrtojbi in kanalizacije Na Pristavi
v sklopu čistilne naprave.
Realizacija znaša 5,1% glede na rebalans 2012.
•

041611 Ureditev meja, parcelacija
- parcelacija v Šempetru in Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: pred izvedbo nakupa ali prodaje po potrebi zaradi pravilne ureditev v
naravi
STANJE: urejanje po potrebi
Realizacija znaša 61,00% glede na rebalans 2012.

•

16069002 Nakup zemljišč
• 0416118 Zamenjava stvarnega vložka z denarnim PTP
Postavka je realizirana v celoti.
• 041612 Nakup zemljišč
Postavka zajema nakup zemljišč namenjene za gradnjo komunalne infrastrukture in
širitve cest v skladu z realizacijo načrtom ravnanja in že realiziranimi nakupi v letu 2012.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
• 041701 Drugi odhodki zdravstvo
Postavka ni bila realizirana, ker v letu 2012 ni bilo nepredvidenih programov in projektov z
zdravstvenimi vsebinami.
•

041704 Zdravstveni programi 1
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Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja ambulante za
zdravljenje odvisnosti od iger na srečo na podlagi pogodbe in so bila realizirana 99,1 %
glede na rebalans 2012.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
• 041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu
Sredstva na postavki so bila namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke
izvaja zobozdravstvo. Postavka je bila 100 % izkoriščena ob zaključku zobozdravstvene
akcije..
• 041710 Preprečevanje zasvojenosti – preventivni programi
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju društev s preventivnimi programi,
na podlagi letnega razpisa in so bila 100 % porabljena.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
• 041702 Plačilo zdravstvenega prispevka za nezavarovane osebe
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 90,9 % namenjenih sredstev, glede na število upravičencev in višino prispevka v letu
2012.
17079002 Mrliško ogledna služba
• 041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba
Sredstva na postavki so bila namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij,
prevozov na obdukcije, na podlagi veljavnih predpisov. Poraba je bila 78,7 % glede na
rebalans 2012 glede na potrebe
18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
041868 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 obsegajo obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o

•
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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 izvaja investicija štirih vodnjakov. Partnersko območje je
Slovenija – Italija; vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica. Trajanje projekta: 2011 –
2014.
Realizacija na postavki znaša 93,1% glede na rebalans 2012 in zajema tehnično in drugo
dokumentacijo ter sanacijo vodnjaka na Ulici 9. septembra. Potrjeni izdatki za celotno
trajanje projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske kontrole znašajo 5.400,00 EUR. Dejansko
nakazanih sredstev je občina prejela - MGRT – 180,00 EUR
18029002 Premična kulturna dediščina
• 041820 Muzej – programi in projekti
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..
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
• 041816 Goriška knjižnica
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač zaposlenim v knjižnici, materialnim
stroškom, stroškom potujoče knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig na podlagi
pogodbe. Porabilo se je 98,3 % sredstev na postavki.
18039002 Umetniški programi
• 041819 Gledališče – programi in projekti 6.000,00 EUR
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.
• 041821 Kulturni dom 4.000,00 EUR
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.
18039003 Ljubiteljska kultura
• 041802 Dejavnost in projekti kulturnih društev – razpis 49.000,00 EUR
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 96,6 %
izkoriščena.
• 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.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
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• 041844 Medijske in avdiovizualne dejavnosti
Sredstva so namenjena medijem (objave na TV, radiu, periodične TV oddaje, prireditve…)
v smislu obveščanja občanov Občine Šempeter-Vrtojba in širše javnosti

18039005 Drugi programi v kulturi
• 041801 Drugi odhodki kultura
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje nepredvidenih programov,
dogodkov in projektov na področju kulture (jubilejne knjižice, revija, proslava ob odkritju
spomenika,.. .) Postavka je bila izkoriščena 85 %.
• 041805 Varovanje kulturne dediščine 2.500,00
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje razstave. Postavka je bila 20 %
izkoriščena glede na potrebe.
• 041809 Akcije v kulturi
Sredstva na postavki so se porabila za stroške sofinanciranje dogodkov na področju
kulture (razstava, dobrodelni koncert, umetniška kolonija…). Postavka je bila 96,5 %
izkoriščena..
• 041810 Praznik Sv. Petra
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Praznik sv. Petra.
• 041812 Kulturni praznik
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku.
• 041823 KŠTM – Tekoči transferi (plače in materialni stroški) 52.000,00 EUR
Sredstva na postavki so se porabila za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka je bila
94 % izkoriščena.
041843 Vzdrževanje dvorane v Šempetru in Vrtojbi
- vzdrževalna dela
NAMEN IN CILJI: popravila dotrajanih delov dvorane, urejenost dvorane
STANJE: manjše poškodbe v objektu
Realizacija znaša 49,00%.

•

• 041877 Spominsko zgodovinske organizacije
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje delovanja društev in 100 %
izkoriščena.
• 041880 KŠTM – Tekoči transferi – sredstva za blago in storitve
Sredstva na postavki so se porabila za stroške delovanja zavoda. Postavka je bila 100 %
izkoriščena.
•

041881 KŠTM – Sofinanciranje projektov
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Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje projekta prijavljenega na razpis in
bila 100 % izkoriščena.
• 041882 KŠTM – Programi: kultura
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programa na področju kulture ki jih
je izvajal ali pripravljal zavod in bila 100 % izkoriščena.
041887 Cilj 3 – 3. Razpis – standardni/ožje čezmejno območje projekt POT MIRU – VIA
DI PACE
NAMEN IN CILJI
Projekt zajema povezavo obstoječih poti in parkov v spomin na soško fronto po zgledu
že urejene, sto kilometrov dolge Poti miru v Posočju, postavitev informativnih tabel ter
izdelavo turistično promocijskega materiala. Pot miru od Alp do Jadrana bo poleg
pomnikov soške fronte povezala lepote teh krajev. Na nekaj točkah naj bi uredili zbirke iz
prve svetovne vojne in nadgradili informativne centre. V naši občini nas bo Pot miru vodila
po neprometnih cestah in poteh med zanimivejšimi lokacijami iz prve svetovne vojne in
tako povezala dve pomembni točki Sv. Mark in Sv. Ot. V okviru projekta se predvideva
trasiranje poti ter postavitev informacijskih (razlagalnih) tabel. Partnersko območje je
Slovenija – Italija; vodilni partner je Provinca Gorica. Trajanje projekta: 2012 – 2015.
Realizacija na postavki znaša 0,00%. Aktivnosti v letu 2012 ni bilo.

•

1804
18049001 Progrmi veteranskih organizacij
• 041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…)
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.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
• 041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje plače strokovnemu športnemu delavcu in so
bila dodeljena na podlagi razpisa za šport. Postavka je bila porabljena 100 %.
• 041833 Večje športne prireditve
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih prireditev v občini in porabljena
62,9 % glede na izvedene aktivnosti .
• 041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi)
4.000,00 EUR
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja
tehnične kulture, razdeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 99,9 %.
• 041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja
radioamaterstva, dodeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 100 %
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• 041841 Športna društva programi in drugo
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih
društev, na podlagi razpisa za šport. Glede na razdelilnik po razpisu je bila postavka
porabljena 96,6 %.
• 041862 Športni zavodi
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 16,4 %
porabljena.
041865 Obnovitev igrišča ob šoli v Vrtojbi
- ureditev igrišča, asfaltna prevleka
NAMEN IN CILJI: obnova igrišča, obnovljeno igrišče
STANJE: poškodovano igrišče

•

• 041883 KŠTM – Programi: šport
Iz te proračunske postavke so se črpala sredstva za programe s področja športa (športne
igre med pobratenimi občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane,
…), ki jih bo izvajal ali pripravljal zavod.
18059002 Programi za mladino
• 041851 Mladinske organizacije javnega pomena
Sredstva so bila namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s
statusom javnega interesa in so bila 96,7 % porabljena.
• 041852 Mladinska dejavnost, varstvo mladine , otrok
Sredstva na postavki so bila namenjena za stroške različnih mladinskih aktivnosti, nagrad
za najboljše učence ipd. in porabljena 37 % glede na potrebe.
• 041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega
leta, tabore, počitniško varstvo in druge počitniške aktivnosti otrok. Poraba je bila 73,7 %.
• 041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba)
NAMEN IN CILJI: najem zemljišča za izvajanje programa in prireditev z namenom
kvalitetnega organiziranega preživljanja prostega časa mladih
STANJE: možnost vključevanja mladih pri izvajanju raznih aktivnosti
• 041865 Obnovitev igrišča ob šoli v Vrtojbi
Izdelava asfaltne prevleke na igrišču pri šoli v vrtojbi
NAMEN IN CILJI: obnova igrišča, obnovljeno igrišče
STANJE: poškodovano igrišče
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• 041878 Oprema MC
( dobava in montaža obešalnikov, izdelava mize)
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, boljši pogoji za delo
STANJE: potreba po opremi
• 041885 KŠTM – Programi: mladina
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in dejavnosti v zvezi z
mladimi v okviru zavoda. Postavka je bila 100 % izkoriščena.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
• 041904 Sklad za izobraževanje – delavci šole
Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v šoli. Postavka
je bila porabljena 75,7 % glede na izvedene aktivnosti.
• 041906 Tekoči transferi – (vrtec – sredstva za plače)
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in poraba je bila 96,5 %.
• 041907 Tekoči transferi – sredstva za prispevke
Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v vrtcu. Poraba je bila 90,6 %.
• 041909 Tekoči transferi, sredstva za blago in storitve – vrtec
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške.
Poraba je bila 95,7 %.
• 041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)
Sredstva so bila namenjena za nepredvidene izdatke za predšolske otroke v zvezi s
programi predšolske vzgoje in porabljena 96,8 %.
• 041421 Doplačilo za otroke v drugih občinah
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih,
predšolskih otrok, ki vrtce obiskujejo v drugih občinah. Poraba je bila 92,2 %.
• 041924 Publikacija vrtca
Sredstva so bila namenjena za stroške publikacije »Naš vrtec« in v letu 2012 niso bila
koriščena.
• 041929 Novoletna obdaritev otrok
Sredstva so bila namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in
96 % porabljena.
za otroke.
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• 041961 – Investicijsko vzdrževanje v vrtcih
- investicijska vzdrževalna dela
NAMEN IN CILJI: sanacije na objektih, podaljšana življenska doba objektov
STANJE: poškodbe na objektih

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
• 041925 Cicibanove urice
Sredstva so bila porabljena 45,2 % za financiranje bralnih uric za otroke, ki ne obiskujejo
vrtca, glede na število otrok, ki so storitev koristili.
• 041926 Športni programi in Zlati sonček
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju športnih aktivnosti za predšolske otroke (Zlati
sonček, plavalni tečaj…) in 94,6 % izkoriščena.
• 041927 Druge aktivnosti otrok
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje kulturnih in drugih aktivnosti za predšolske
otroke v vrtcih in 27,8 % izkoriščena glede na izvedene aktivnosti.
19063Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
• 041915 Tekoči transferi – sredstva za plače
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program), poraba je bila
103,6 % glede na rebalans 2012.
• 041916 Tekoči transferi – sredstva za prispevke
Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v šoli. Poraba je poraba je bila
100,2 % glede na rebalans 2012.
• 014917 Tekoči transferi - sredstva za blago in storitve
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli in druge stroške v zvezi z
zaposlenimi (obvezni zdravniški pregledi ipd.) in šolskim programom (učni pripomočki
ipd.) ter stroškom športnih površin nad normativom, v odnosu na število učencev v šoli.
Poraba je bila 89,9 %.
• 041919 Vzdrževanje in izboljšave Kozara 3.000,00 EUR
Sredstva so bila namenjena stroškom vzdrževanja v OŠ Kozara in 100 % porabljena.
• 041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter 30.000,00 EUR
Sredstva so bila namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je
bila 95,2 % izkoriščena.
•

041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov 2.500,00 EUR
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Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa za šolske in
predšolske otroke in niso bila izkoriščena.
• 041956 Osnovna šola Kozara 9.000,00 EUR
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara, katere
soustanovitelj je občina. Bila so 82,4 % porabljena v skladu s pogodbo.
• 041918 - Investicijsko vzdrževanja in izboljšave – šola
- investicijska vzdrževalna dela, nakup opreme
NAMEN IN CILJI: sanacije objektov, podaljšana življenska doba objektov
STANJE: poškodbe na objektih
19039002 Glasbeno šolstvo
• 041913 Glasbena šola
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in
programov Glasbene šole Nova Gorica katere soustanovitelj je občina. Poraba je bila 85,1
% v skladu s pogodbo.
• 041980 Glasbena šola - investicija
Realiziran je nakup prizidka za potrebe izvajanja pouka glasbene šole.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev ter zagotovitev primernih
prostorov za glasbeno šolo v Šempetru pri Gorici.
• 041981 Glasbena šola vzdrževanje
Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja na podružnični glasbeni šoli v Šempetru.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
• 041914 Sofinanciranje visokošolskega centra
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in
programov VIRS-a (soustanovitelj občina) na podlagi pogodbe in 100 % izkoriščena.
• 041957 Program Multimedijske tehnologije
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje študijskega
programa Multimedijske tehnologije, na podlagi pogodbe. Postavka je bila porabljenega v
okviru predvidenega.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
• 041923 Različna izobraževanja v vrtcih
Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih.
Postavka je bila porabljena 38,5 %.
19059002 Druge oblike izobraževanja
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• 041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS
Sredstva so bila porabljena za preventivo in vzgojo otrok, delavnice in predavanja za
starše ter za razpis za preventivne programe in projekte, kot preventiva na področju
različnih odvisnosti. Postavka je bila 48,9 % porabljena.
• 041910 Različni programi in projekti v šoli
Sredstva so bila namenjena za programe in projekte za učence v osnovni šoli: tekmovanja,
tečaji, sodelovanje in projekti z drugimi šolami… in porabljena do 31 %.
• 041912 Ljudska univerza
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a (občina
soustanoviteljica) in porabljena v 43,3 %.
• 041976 Nagrade za talente
Sredstva so bila porabljena za nagrade za mlade, ki so se prijavili na razpis. Postavka je
bila porabljena 100 %.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
• 041902 Regresiranje prevozov v šolo
Sredstva so bila namenjena za stroške prevozov otrok v šole (Vrtojba –Šempeter, dijaške
vozovnice). Poraba je bila 93,2 %.
• 041903 Regresiranje šolske prehrane
Sredstva so bila porabljena za stroške prehrane otrok, na podlagi odločb. Izkoriščene je
bilo 75,6 % proračunske postavke.
19069003 Štipendije
• 041905 Sklad za štipendiranje
Porabilo se je 71,5 % sredstev te proračunske postavke za štipendije na podlagi veljavnih
pogodb in odločb.
20 SOCIALNO VARSTVO
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva
• 042001 Drugi transferji – sociala
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, povečanje
socialne varnosti občanov, druge aktivnosti lokalnega pomena). Poraba je bila 97,1 %.
2002 Varstvo otrok in družine
2029001 Drugi programi v pomoč družini
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• 042002 Regresirane socialno šibkih
Sredstva na postavki bila porabljena za pomoč občanom v socialnih stiskah v okviru
predvidenega.
• 042009 Denarne pomoči za novorojenčke
Sredstva na postavki so bila namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, na podlagi
pravilnika. Poraba je bila 64 % glede na število novorojenih otrok.
• 042011 Pomoč socialno ogroženim otrokom
Sredstva na postavki bila porabljena za pomoč v socialnih stiskah za otroke (šolske
potrebščine in druge nujne potrebe). Postavka je bila 72,2 % izkoriščena glede na izražene
potrebe občanov.
2001 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidom
• 042004 Izplačila družinskemu pomočniku
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje družinskega pomočnika. Ker teh
potreb ni bilo se postavka ni izkoristila.
20049003 Socialno varstvo starih
• 042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu
Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje oskrbe v institucionalnem
varstvu starejših in invalidov, po zakonu upravičenim občanom. Poraba postavke je bila
90,7 %.
• 042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu
Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške storitve pomoči na domu glede na
število oskrbovalk in uporabnikov. Postavka je bila izkoriščena 96,8 % in cilj je bil dosežen.
• 042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše
Sredstva na postavki so bila namenjena za društva upokojencev na podlagi javnega
razpisa in so se potrošila 100 %.
• 042013 Obratovalni stroški za CDAS
Sredstva na postavki so bila namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti
starejših in porabljene je bilo 50,6 % postavke.
• 042021 CDAS – animator
Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne
aktivnosti starejših. Porabljene je bilo 96,1 % postavke.
• 042022 CDAS – prostori
Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za
dnevne aktivnosti starejših in so bila izkoriščena v 77,8 %.
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• ZIC – stroški vodenja
Sredstva so namenjena za stroške vodenja ZIC.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
• 042003 Subvencije stanarin
Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje stanarin občanom in drugih
stroškov v zvezi s tem. Postavka je bila 92 % porabljena.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
• 042010 Humanitarne organizacije
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.

• 042012 Rdeči križ
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
100 %.
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05 Skupna občinska uprava
06 LOKLANA SAMOUPRAVA
• 050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza SOU
Sredstva so porabljena za osnovne plače – vodje, svetovalke, tri redarje in inšpektorja. Za
svetovalko na porodniškem dopustu je urejeno nadomeščanje.
• 050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje
Sredstva so porabljena za prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih.
• 050616 Pisarniški material in storitve
Sredstva so porabljena za pisarniški material in storitve za potrebe delovanja SOU.
• 050617 Čistilni material in storitve
Sredstva so porabljena za čistilni material in storitve za SOU.
• 050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Sredstva so porabljena za storitve varovanja zgradb in prostorov
• 050619 Časopisi, revije in strokovna literatura
Sredstva so porabljena za časopise, revije in strokovna literatura za SOU.
• 050620 Računalniške storitve
Sredstva so porabljena za vzdrževanje programa INPORES in DOKSIS.
• 050621 Uniforma in službena obleka
Sredstva so porabljena za uniformo in službene obleke.
• 050622 Strokovno izobraževanje
Sredstva so porabljena za strokovno izobraževanje zaposlenih.
• 050623 Telefon, mobitel, fax. SOU
Sredstva so porabljena za telefone, mobitele in fax SOU.
• 050624 Poštnina in kurirske storitve
Sredstva so porabljena za poštnino in kurirske storitve SOU.
• 050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva
Sredstva so porabljena za goriva in maziva treh službenih vozil in sicer za Volkswagen
Polo, Ford Focus Renault Expres.
• 050626 Vzdrževanje in popravila vozil
Sredstva so porabljena za vzdrževanje in popravila službenih vozil.
• 050627 Pristojbine za registracijo vozil
Sredstva so porabljena za pristojbine za registracijo službenih vozil..
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• 050628 Zavarovalne premije za motorna vozila
Sredstva so porabljena za zavarovalne premije službenih vozil.
• 050630 Računalniška oprema
Sredstva so porabljena za računalniško opremo SOU.
• 050631 Računalniški programi
Sredstva so porabljena za nabavo računalniških programov SOU.
• 050632 Najemnine za poslovne prostore
Sredstva so porabljena najemnino za poslovni prostor in stroške tekoče porabe tega
prostora.
• 050633 Nakup druge opreme
Sredstva so porabljena za nabavo druge opreme SOU.
• 050635 Drugi operativni odhodki
Sredstva so porabljena za druge operativne odhodke SOU.
• 050636 Zavarovalne premije
Sredstva so porabljena za zavarovalne premije zaposlenih.

Režijski obrat
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
• 060601 Plače in regres - Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na
rebalans 2012.
• 060603 RO- voda in komunalne storitve. Sredstva se porabljajo za sanitarne
prostore na Parkingu »D« in priključke, katerih uporabnik je RO. Postavka je bila
realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2012 za 14,9 %.
• 060604 RO-telefon, mobitel, faks - Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu
glede na rebalans 2012.
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• 060615 RO- dodatno pokojninsko zavarovanje - Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060616 RO-Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme - Postavka je
bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060617 RO pisarniški material in storitve - Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.
• 060618 RO-čistilni material in storitve - Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.
• 060619 – RO- električna energija - plačilo javne razsvetljave na Parkingu »D«.
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060620 Ro- poštnina in kurirske storitve - Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.
• 060621 RO-goriva in maziva RO - Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede
na rebalans 2012 za 35,7 %.
• 060626 Drugi odhodki RO. Sredstva so namenjena nepredvidenim odhodkom.
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Sredstva so namenjena plačilu varnostnikom na MMP prostoru. Postavka je bila
realizirana v manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060628 Tekoči stroški vzdrževanja- Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu
glede na rebalans 2012.
• 060629 Nakup materiala- Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na
rebalans 2012 za 75,9 %.
• 060630 Nakup opreme- Postavka ni bila realizirana.
• 060631 Najem parkirišča - Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na
rebalans 2012.
• 060632 Najem skladišča - Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na
rebalans 2012.
• 060633 Vzdrževanja in popravila vozil - Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.
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• 060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil - Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060635 Zavarovalne premije za motorna vozila - Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.
• 060637 Drugi splošni material in storitve - Postavka je bila realizirana v manjšem
obsegu glede na rebalans 2012.
• 060638 Študentsko delo - Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu glede na
rebalans 2012.
• Postavka 060639 Programska oprema, računalniki - Postavka je bila realizirana v
manjšem obsegu glede na rebalans 2012.

Številka: 01101-6/2013-15
Šempeter pri Gorici, 21. 3. 2013
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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