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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1 8 4 . 0 9 1  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 10.060.801 €  

Obrazložitev konta 

 

Odhodki 
Sprememba 

proračuna 2022 

Sprejeti proračun 

2022 
sprememba/sprejeti 

razlika:  

sprememba-

sprejeti 

Tekoči odhodki 3.424.423,67 3.254.141,60 105,23% 170.282,07 

Tekoči transferi 2.628.837,33 2.588.660,33 101,55% 40.177,00 

Investicijski odhodki 3.814.040,00 4.275.700,00 89,20% -461.660,00 

Investicijski transferi 193.500,00 81.000,00 238,89% 112.500,00 

Skupaj 10.060.801,00 10.199.501,93 98,64% -138.700,93 

 

• tekoči odhodki so se povečali za 170.282,07 € glede na veljavni proračun 

• tekoči transferi so se povečali za 40.177,00 € glede na veljavni proračun 

• investicijski odhodki so se zmanjšali za 461.660,00 € glede na veljavni proračun 

• investicijski transferi so se povečali za 112.500,00€ glede na veljavni proračun.  

Odhodki so se v skupnem znesku zmanjšali za 138.700,93 € oziroma za 1,36% glede na veljavni proračun. 

 

40 TEKOČI ODHODKI 3.424.424 € 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 895.399 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjša za 14.200,00 EUR. 

Osnova za osnovne plače je znesek plačnega razreda posameznika in dejanska delovna doba po posameznikih. 

Spremembe so pretežno med samimi proračunskimi postavkami, zmanjšanje tovrstnih odhodkov je samo na postavki: 

Mednarodni projekti EDICITNET, kjer je bil prvotno planiran znesek previsok. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 140.347 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 210,00 EUR zaradi uskladitve zneska za dodatno pokojninsko zavarovanje in 

prispevkov delodajalca za socialno varnost. 

402 Izdatki za blago in storitve 2.349.677 € 

Obrazložitev konta 

Konto 402 z nazivom Izdatki za blago in storitve se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 2.175.404,81 

EUR na 2.349.676,88 EUR, torej za 174.272,07 EUR. 

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah  
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0416105 Prostorski načrti -         24.000,00    

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih -           5.000,00    

0413022 Ukrepi celostne prometne strategije -           4.000,00    

060632 Najem skladišča -           1.000,00    

041912 Ljudska univerza -           1.000,00    

  Skupaj -        35.000,00    

   

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah  

042013 Obratovalni stroški za CDAS                500,00    

0413601 WiFi4EU                800,00    

041118 LAS - projekt pot miru             1.607,96    

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine             2.000,00    

060648 Stroški vozil režijskega obrata             5.000,00    

041547 Mednarodni projekt EDICITNET             8.000,00    

0413021 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet           10.000,00    

0416154 

Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne 

dokumentacije           10.000,00    

0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka           11.431,59    

041123 Walk of peace           16.500,00    

0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč           19.000,00    

010104 Izvedba volitev           20.000,00    

0415470 Smart City           29.280,00    

041124 Urbani EKOKROG           75.152,52    

  Skupaj        209.272,07    

 

409 Rezerve 30.000 € 

Obrazložitev konta 

S spremembo proračuna predlagamo, da se vrednost postavke poveča na 30.000,00 EUR zaradi odhodkov, ki jih ni 

mogoče predvideti v času priprave proračuna. 

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah  

032301 Splošna proračunska rezervacija           10.000,00    

  Skupaj           10.000,00    

 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.628.837 € 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 378.500 € 

Obrazložitev konta 

Konto 411 z nazivom Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v seštevku vseh proračunskih postavk poveča iz 

340.500,00 EUR na 378.500,00 EUR, torej za 38.000,00 EUR. 

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah  

042003 Subvencije stanarin           18.000,00    

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah           20.000,00    

  Skupaj           38.000,00    
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413 Drugi tekoči domači transferi 1.879.576 € 

Obrazložitev konta 

Konto 413 z nazivom Drugi tekoči domači transferi se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 1.877.399,33 

EUR na 1.879.576,33 EUR, torej za 2.177,00 EUR. 

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah  

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe -         35.000,00    

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba -           6.000,00    

  Skupaj -        41.000,00    

   

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah  

041956 Osnovna šola Kozara                500,00    

041704 Zdravstveni programi                600,00    

030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost             4.577,00    

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače             8.500,00    

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti           29.000,00    

  Skupaj           43.177,00    

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.814.040 € 

Obrazložitev konta 

Konto 210 z nazivom Nakup in gradnja osnovnih sredstev se v seštevku vseh proračunskih postavk zmanjša iz 

4.275.700 EUR na 3.814.040,00 EUR, torej za 461.660,00 EUR. 

Zmanjšanje na naslednjih proračunskih postavkah  

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter -   1.390.000,00    

041890 Športni center -      400.000,00    

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu -      150.000,00    

041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik -      100.000,00    

041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi -      100.000,00    

041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje -      100.000,00    

041377 Izdelava  mostu in povezovalne poti Vrtojba -         45.000,00    

0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik -         30.000,00    

0416161 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi -         30.000,00    

0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje -         30.000,00    

0416102 Oprema za trim stezo fitnes -           2.000,00    

  Skupaj -   2.377.000,00    

   

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah  

040438 Nakup stavb             4.840,00    

030716 Sredstva za gradnjo platoja za zabojnik ter nabava zabojnika - PGD Šempeter             7.500,00    

0416291 

Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških igrišč, 

ipd.)           10.000,00    

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana           12.000,00    

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov           20.000,00    

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov           20.000,00    

041634 Pokopališče Šempeter           20.000,00    

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču           30.000,00    

0413020 Ureditev križišča pri semaforju           40.000,00    
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041348 

Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-

Razdrto)           50.000,00    

042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS           57.200,00    

030717 Sredstva za nakup vozila - PGD Šempeter           71.500,00    

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru           84.300,00    

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)           90.000,00    

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji         100.000,00    

041612 Nakup zemljišč         110.000,00    

0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik         130.000,00    

0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi         130.000,00    

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje         130.000,00    

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča         145.000,00    

0416103 Športni park Šempeter         150.000,00    

041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev         200.000,00    

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov)         303.000,00    

  Skupaj     1.915.340,00    

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 193.500 € 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 183.500 € 

Obrazložitev konta 

Konto 432 z nazivom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se v seštevku vseh proračunskih postavk 

poveča iz 71.000,00 EUR na 183.500,00 EUR, torej za 112.500,00 EUR. 

Povečanje na naslednjih proračunskih postavkah  

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola         110.000,00    

041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara             2.500,00    

  Skupaj         112.500,00    

 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 9.876.711 €  

Obrazložitev konta 

Prihodki 
Sprememba 

proračuna 2022 

Sprejeti proračun 

2022 
sprememba/sprejeti 

razlika:  

rebalans-veljavni 

 Davčni prihodki 4.728.717,44 4.728.717,44 100,00% 0,00 

 Nedavčni prihodki 4.076.160,00 4.115.660,00 99,04% -39.500,00 

 Kapitalski prihodki 247.500,00 52.500,00 471,43% 195.000,00 

 Transferni prihodki 824.333,06 1.747.977,41 47,16% -923.644,35 

 Skupaj  9.876.710,50 10.644.854,85 92,78% -768.144,35 

 

- davčni prihodki ostajajo nespremenjeni glede na veljaven proračun 

- nedavčni prihodki se zmanjšajo za 39.500,00 EUR glede na veljaven proračun 

- kapitalski prihodki se povečajo za 195.000,00 EUR glede na veljaven proračun 

- transferni prihodki se zmanjšajo za 923.644,35 EUR glede na veljaven proračun. 
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Prihodki se v skupnem znesku zmanjšajo za 768.144,35 EUR oziroma dosegajo 92,78% veljavnega proračuna. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.076.160 € 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.261.560 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se zmanjša za 40.000,00 EUR in sicer na kto 710303 Prihodki od najemnin za opremo v višini 

40.000,00 EUR zaradi ponovne ocene prihodkov. 

712 Globe in druge denarne kazni 23.200 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 500,00 EUR in sicer višje ocenjenih prihodkov od nadomestila za degradacijo in 

uzurpacijo prostora. 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 247.500 € 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 245.000 € 

Obrazložitev konta 

Znesek na kontu se poveča za 195.000,00 EUR in sicer zaradi višjih načrtovanih prihodkov od prodaje zemljišč 

skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 824.333 € 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 708.528 € 

Obrazložitev konta 

Konto 740 z nazivom Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij se v seštevku vseh proračunskih postavk 

zmanjša iz 1.740.508,81 EUR na 708.528,06 EUR, torej za 1.031.980,75 EUR. 

 

Spremembe so na sledečih kontih: 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 23.čl ZFO -        67.843,00    

74000135 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot (9. sept., Na hribu) -           4.542,00    

74000136 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot med Vrt.cesto in obvoznico        143.678,06    

74000137 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - Kinodvorana Šempeter -      637.000,00    

74000138 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - Športna dvorana -      425.000,00    

74000139 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - kol.pot (Bazara-Volč.Draga) -      127.500,00    

7400047 Prejeta sredstva iz drž. pror. za sofinanciranje javnih del             6.000,00    

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin           67.843,00    

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo           12.383,19    

  Skupaj -   1.031.980,75    
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 115.805 € 

Obrazložitev konta 

Konto 741 z nazivom Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU se v seštevku vseh proračunskih postavk 

poveča iz 7.468,60 EUR na 115.805,00 EUR, torej za 108.336,40 EUR. 

Spremembe so na sledečih kontih: 

74160003 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - WALK OF 

PEACE           59.719,40    

74160028 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - EDICITNET           24.617,00    

74160030 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - SMART CITY           24.000,00    

 Skupaj 108.336,40    
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II. POSEBNI DEL 

01 Občinski svet   

01 POLITIČNI SISTEM  

0101 Politični sistem  

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 20.000 € 

010104 Izvedba volitev 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana in volitve občinskih svetnikov ter morebitni 
drugi krog volitev župana. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

030716 Sredstva za gradnjo platoja za zabojnik ter nabava zabojnika - PGD 

Šempeter 7.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odpira se nova proračunska postavka v višini 7.500,00 EUR za nabavo zabojnika in za izgradnjo platoja 
za zabojnik za potrebe PGD Šempeter. 

Zabojnik bo po dogovoru postavljen ob gasilskem domu PGD Šempeter pri Gorici, v njem pa bo 
skladiščen material potreben za prekrivanje streh in druga oprema potrebna za hitrejše posredovanje v 
primeru naravnih nesreč. Ob zabojniku bo prostor še za skladiščenje vreč s peskom na paletah. 

030717 Sredstva za nakup vozila - PGD Šempeter 71.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odpira se nova proračunska postavka v višini 71.500,00 EUR za nabavo vozila za prevoz oseb in tovora 
z vsemi predpisanimi predelavami za potrebe PGD Šempeter. Vozilo se nabavlja zaradi zamenjave 
iztrošenega vozila. 
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03 Župan   

01 POLITIČNI SISTEM  

0101 Politični sistem  

01019003 Dejavnost župana in podžupanov  

030105 Plača, regres za letni dopust 50.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se povečala za 1.200,00 EUR zaradi uskladitve vrednosti postavke z dejanskim 
izplačilom plače župana. Sredstva so se prenesla iz postavke 040601. 

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje 390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečajo za 10,00 EUR. Letni znesek dodatnega pokojninskega zavarovanja 
znaša 386,16 EUR. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

030714 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost 111.987 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se uskladila z vrednostjo pogodbe iz leta 2021. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
  

2303 Splošna proračunska rezervacija  

23039001 Splošna proračunska rezervacija  

032301 Splošna proračunska rezervacija 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S spremembo proračuna predlagamo da se vrednost postavke poveča na 30.000,00 EUR  zaradi 
odhodkov, ki jih ni mogoče predvideti v času priprave proračuna. 
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04 Občinska uprava   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

040438 Nakup stavb 4.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z lastniki še tečejo oziroma postopek dedovanja še ni končan. 
Zaradi dolgotrajnosti postopkov se sredstva prenesejo v leto 2022. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z 

delom 491.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se zmanjšala za 1.200,00 Eur, ker so se prenesla na postavko 030105 - Plača, 
regres za letni dopust. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

041118 LAS - projekt pot miru 1.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru 
operacije sodelovanja LAS - POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE. V navedeni projekt je 
vključenih več občin. 

041123 Walk of peace 16.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Walk of peace je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 
Zaradi omejitve števila partnerjev sodeluje Občina Šempeter – Vrtojba v projektu posredno. V okviru 
projekta namerava Občina urediti vhod v kaverno na Sv. Otu in tako prispevati k ohranitvi in obeležitvi 
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ostankov iz 1. Svetovne vojne na tem območju. Sredstva na postavki se zaradi zamika izvajanja 
aktivnosti prenesejo v leto 2022.  

041124 Urbani EKOKROG 75.153 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je Občina Šempeter - Vrtojba prijavila na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
SLR za  LAS V objemu sonca. Izvedba aktivnosti na področju ohranjanja okolja, naravne in kulturne 
dediščine ter prenosa izkušenj, znanj in kompetenc je predvidena v letu 2022. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze Na hribu ob obvoznici.V letu 2019 je bila naročena 
projektna dokumentacija PZI. Zaključek izdelave dokumentacije z pridobitvijo soglasji je bil predviden v 
letu 2020-2021. Zaradi problematičnega stanja odvodnjavanja zalednih vod prosti reki Vrtojbici je prišlo 
do dodatne zahteve soglaodajalcev, da se izdela hidravlični izračun novega prispevnega območja. Zato 
se predviden začetek gradnje zamakne, sredstva na postavki za leto 2022 se zmanjšajo. 

 

0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik
 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba 
predvideva ureditev javne infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in  vodovoda). V 
veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v 
poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni 
Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture 
v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v 
poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti 

v Vrtojbi 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi predvideva ureditev 
javne infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in  vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem 
poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi 
poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 041611 
Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni 
coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni 
coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje predvideva ureditev javne 
infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in  vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem 
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poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi 
poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 Gradnja 
vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje v 
skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna 
vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se poveča za 20.000,00 EUR za ukrepe umiritve prometa na Obmejni cesti. 

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

Vrtojba-Razdrto) 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske poti ob HC (povezava ul. 9. septembra obstoječa 
kolesarska pot ob obvoznici Miren – Šempeter). Zaradi predvidene izvedbe krožišča z strani DRSI na 
obvoznici Vrtojba (krožišče Lesnina) se del investicije gradnje kolesarske poti (prečkanje kolesarske čez 
obvoznico Vrtojba) prestavi v leto 2022. Postavka se glede na sprejeti proračun poveča za 50.000 EUR 

041377 Izdelava  mostu in povezovalne poti Vrtojba 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Izvedba aktivnosti se bo začela po sprejemu sprememb OPNja, kot ukrep varnih poti do šol in 
vrtcev. Postavka se glede na veljavni proračun znižuje. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

0413022 Ukrepi celostne prometne strategije 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Celostno prometno strategijo so v okviru te postavke predvideni stroški različnih ukrepov 
skladno s strategijo. Predvsem so v tej postavki mišljeni ukrepi kot so npr. sistem spremljanja, promocije, 
ozaveščanja na področju trajnostne mobilnosti.  Sredstva na postavki se ustrezno znižajo, saj se 
aktivnosti, predvidene na postavki, izvajajo tudi na drugih postavkah. 

0413020 Ureditev križišča pri semaforju 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem 
prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. Zaradi dotrajanosti semaforja so 
sredstva za zamenjavo le tega rezervirana tako v proračunu za leto 2021 kot v proračunu za leto 2022. 

0413021 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izboljšavi informacijskega sistema za sledenje in obveščanje 
potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu. V letu 2021 se je vzpostavilo delovanje 
prikazovalnikov z reklamnimi napisi, sledijo aktivnosti za vzpostavitev sledenja avtobusov.  Postavka se 
glede na veljavni proračun zviša za 10.000 EUR, sredstva se prestavijo iz leta 2021. 
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1306 Telekomunikacije in pošta 800 € 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 800 € 

0413601 WiFi4EU 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - vzpostavitev 
brezplačnega omrežja Wi-Fi na javnih mestih. Vrednost evropskega sofinanciranja v višini 15.000 EUR je 
namenjena kritju upravičenih stroškov opreme in postavitve novih brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi, kar je 
občina že realizirala z izbranim zunanjim izvajalcem za izvedbo storitve. V Občini Šempeter – Vrtojba je 
bilo v okviru projekta tako vzpostavljenih 6 novih mest, kjer lahko občani in obiskovalci občine brezplačno 
dostopajo do internetnega omrežja. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse 
evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imela prosto internetno 
povezavo. Sredstva na postavki se znižajo, saj je glavna aktivnost projekta izvedena, evropska sredstva, 
predvidena za sofinanciranje operacije, pa so bila po pregledu poročil iz strani EK neposredno dodeljena 
izbranemu izvajalcu del. Sredstva na postavki so sedaj namenjena rednemu vzdrževanju Wi-Fi točk in 
ostalim aktivnostim skladno s Sporazumom z Evropsko komisijo in pogodbo z zunanjim izvajalcem del.  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe zbirnega centra se planira minimalne investicije za ureditev površin namenjenih za začasno 
skladiščenje MKO. 

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Situacija je pokazala, da ljudje ne odlagajo odpadkov na javnih površinah v količinah kot smo jih na 
začetku ocenili, zato se vrednost postavke znižuje. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 628.000 € 

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 se načrtuje začetek izdelave projektne dokumentacije PZI za izvedbo kolesarske poti. 
Sredstva se povečajo za 12.000,00 EUR za izdelavo dokumentacije. 

041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Lavžnik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v 
poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni 
Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture 
v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v 
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poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2022. 

041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. 
Zaradi poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 
041611 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v 
poslovni coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v 
poslovni coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2022. 

041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. 
Zaradi poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 
Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje 
v skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna 
vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih 

ukrepov) 453.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na projektu je bil v letu 2021 izveden javni razpis, izbran je bil izvajalec gradbenih del, začetek gradnje je 
planiran v drugi polovici leta 2021, zato so se sredstva na postavki zmanjšala za leto 2021 ter prestavila v 
leto 2022. 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 62.280 € 

041547 Mednarodni projekt EDICITNET 33.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ustrezno so se uskladila sredstva za plače zaposlene osebe na tem projektu ter sredstva za ostale 
stroške (zunanji izvajalec, prevajanje, srečanje mestnih skupin). 

0415470 Smart City 29.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Specifični cilji  so: 

- postavitev senzorjev za štetje uporabnikov na notranjih igriščih v Športnem centru Šempeter-Vrtojba. 

- postavitev senzorjev za kvaliteta zraka na notranjih igriščih v Športnem centru Šempeter-Vrtojba. 

- postavitev senzorjev kvalitete zunanjega zraka 

- pridobljene podatke uporabit za racionalizacijo obratovanja Športnega centra Šempeter-Vrtojba. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena vrednosti investicije temelji na strokovni podlagi za pripravo DIIP 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

0416105 Prostorski načrti 39.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

So sedaj smo za vsak predviden OPPN načrtovali financiranje s strani občine in kasneje preko pogodbe o 
medsebojnih razmerjih pretežni del financiranja dobili vrnjeno od pobudnika OPPN. Sedaj pa bodo 
pobudniki OPPN tudi investitorji OPPN, zato so se predvidena občinska sredstva za izdelavo OPPN 
zmanjšala. 

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

dokumentacije 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nekatere dokumentacije naročene v letu 2021 niso še zaključene, večina storitev bo zaključenih v letu 
2022, zato se postavka poveča za 10.000,00 EUR. 

0416155 Programi opremljanja stavbnih zemljišč 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 bo potrebno sprejeti nove programe opremljanja stavbnih zemljišč: OPPN Lavžnik, OPPN 
Lada, OPPN Ob Žnidarčičevi,. OPPN Caufovo. 

 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana izvedba vodovoda in kanalizacije ob Žnidarčičevi meji se prestavi v leto 2022, zato se v celoti 
sredstva na postavki prestavijo v leto 2022 in 2023. 

0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v 
poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni 
Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture 
v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v 
poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2022. 

0416161 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. 
Zaradi poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 
041611 Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v 
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poslovni coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v 
poslovni coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na sprejet proračun 2022. 

0416162 Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. 
Zaradi poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 
Gradnja vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje 
v skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna 
vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 84.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede novega poslovilnega objekta v Šempetru še čakamo izid razlastitvenega postopka za pridobitev 
prostora. Vrednost na postavki je usklajena z vrednostjo cenitve.  

041634 Pokopališče Šempeter 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi načrtovane širitve pokopališča v Šempetru je potrebno naročiti projektno dokumentacijo, zato se 
sredstva na postavki povečajo. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo  

0416102 Oprema za trim stezo fitnes 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se ukinja. Vsa investicijska vzdrževanja trim steze se bodo izvajala v sklopu postavke 0416291 
Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

0416103 Športni park Šempeter 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter.  Predlaga se izvedba kolesarske 
pot od ŠPŠ do železniškega podvoza, ki se nahaja na Ulici padlih borcev ter posodobitev kolesarskega 
poligona v kolopar. Stanje: Izdelana je projektna dokumentacija, čaka se na soglasja pristojnih 
soglasodajalcev na projekt.  Postavka se glede na veljavni proračun 2022 poveča za 150.000 EUR. 

0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, 

otroških igrišč, ipd.) 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlaga se povečanje postavke za 10.000 EUR za hortikulturno ureditev občine. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti  

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča 160.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju parkinga D so se na večjih delih površine pojavile deformacije cestišča (razpoke asfalta, 
posedanje ustroja cestišča). Za normalno uporabo parkirišča za tovornjake se planira izvedba sanacije 
dotrajanih cestnih površin, zato se v naslednjih letih planira postopna sanacija. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana, ker na trgu ni ustrezne ponudbe, zato se sredstva prenesejo v leto 2022. 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zadnja sprememba stanovanjskega zakona (SZ-1E) predvideva postopno poviševanje vrednosti točke za 
izračun višine najemnine, posledično so se povečali stroški pobiranja najemnin. Na povišanje vplivajo tudi 
višji stroški vzdrževanja stanovanj vse starejših stanovanj. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna zemljišča)  

16069002 Nakup zemljišč  

041612 Nakup zemljišč 310.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se povečajo za 110.000,00 eur, skupna vrednost postavke znaša 310.000,00 EUR. 
Poraba je načrtovana v skladu s spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1702 Primarno zdravstvo  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

041704 Zdravstveni programi 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zvišajo, za namen sofinanciranja ambulante z zdravljenje odvisnosti.  
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041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev 200.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Spreminjajo se prostorski akti, po spremembi OPNja se bodo nadaljevale aktivnosti pridobitve 
gradbenega dovoljenja. Sredstva na postavki se prestavijo v leto 2022. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva  

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane od  1. 1. 2021 
namenja država, tako da v občinskem proračunu niso več potrebna. 

 

17079002 Mrliško ogledna služba  

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se znižajo, glede na predvideno porabo, ker občine niso več zavezanke za plačilo mrliških 
ogledov.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

0418884 LAS - Dediščina szi naše kašče - nova etnološka zbirka 11.432 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na 2. Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Konec leta 2020 je namreč iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ARSKTRP, prejela odločbo o odobritvi projekta. Projektne aktivnosti so se že začele izvajati, 
Občina Šempeter - Vrtojba pa bo večino aktivnosti realizirala v letu 2022, skladno s terminskim planom 
izvajanja projekta. Sredstva na postavki se zato prenašajo v leto 2022. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi  

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2021 je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI. Trenutno je v 
izdelavi IZP. Izdelava ostale dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 
2022, zato se sredstva prestavijo. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001 Programi športa  

041890 Športni center 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev 
za obratovanje objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi 
občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje 
različnih športnih dejavnosti. Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša. 

 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE   

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

19029001 Vrtci  

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 113.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se zviša glede na potrebe oz. število otrok v vrtcih v drugih občinah. 

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti 690.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se zviša zaradi povečanja plač in drugih prejemkov. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo 506.500 € 

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola 160.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dodatna sredstva so namenjena za obnovo igrišč v Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru. 

041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se povečuje zaradi predvidenih stroškov v letu 2022. 

041956 Osnovna šola Kozara 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se zviša zaradi povečanja plač in drugih prejemkov. 
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041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače 149.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se zviša zaradi povečanja plač in drugih prejemkov. 

 

 

1905 Drugi izobraževalni programi  

19059002 Druge oblike izobraževanja  

041912 Ljudska univerza 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se znižuje glede na predvidene stroške v letu 2022. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

20049003 Socialno varstvo starih  

042013 Obratovalni stroški za CDAS 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek se zviša zaradi dodanih stroškov za telekomunikacije. 

042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS 57.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup dodatnega prostora za CADS v Šempetru na naslovu Cesta prekomorskih brigad 62A ni bila 
realizirana, ker preklicana javna dražba še ni bila ponovna sklicana. Nakup se načrtuje v letu 2022. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

042003 Subvencije stanarin 33.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zvišajo glede na potrebe v tekočem letu. 
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06 Režijski obrat   

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z 

delom 52.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so ostala na enaki ravni, uskladila so se med proračunskimi postavkami režijskega 
obrata za plače: 

• 060601 - Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom 

• 061501 - Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela 

• 061603 - Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč -  stroški dela 

• 061604 - Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela 

 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave  

060632 Najem skladišča 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 RO ne bo več uporabljal najetih prostorov nekdanjega ABK. 

060648 Stroški vozil režijskega obrata 23.320 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 se stroški vzdrževanja namenskega vozila ne bodo več vodili posebej, ampak v skupni 
postavki "Stroški vozil režijskega obrata" 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

061501 Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela 54.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so ostala na enaki ravni, uskladila so se med proračunskimi postavkami režijskega 
obrata za plače: 

• 060601 - Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom 

• 061501 - Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela 

• 061603 - Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč -  stroški dela 
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• 061604 - Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela 

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema nakup posod za zbiranje odpadkov, ki bodo nadomeščala izrabljene obstoječe posode 
in rezervne posode. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 387.500 €  

1603 Komunalna dejavnost 387.500 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 180.500 € 

061603 Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč 

- stroški dela 66.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so ostala na enaki ravni, uskladila so se med proračunskimi postavkami režijskega 
obrata za plače: 

• 060601 - Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom 

• 061501 - Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela 

• 061603 - Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč -  stroški dela 

• 061604 - Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela 

061604 Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje 

- stroški dela 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so ostala na enaki ravni, uskladila so se med proračunskimi postavkami režijskega 
obrata za plače: 

• 060601 - Plača, regres za letni dopust in prehrano in drugi stroški povezani z delom 

• 061501 - Stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki - stroški dela 

• 061603 - Stroški izvajanja GJS upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč -  stroški dela 

• 061604 - Stroški izvajanja GJS upravljanja z objekti in napravami za oglaševanje - stroški dela 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

01 Občinski svet   

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

OB183-21-0018 Sredstva za gradnjo platoja za zabojnik ter nabava zabojnika - 

PGD Šempeter 7.500 € 

Namen in cilj 

Odpira se nova proračunska postavka v višini 7.500,00 EUR za nabavo zabojnika in za izgradnjo platoja 
za zabojnik za potrebe PGD Šempeter. 

Zabojnik bo po dogovoru postavljen ob gasilskem domu PGD Šempeter pri Gorici, v njem pa bo 
skladiščen material potreben za prekrivanje streh in druga oprema potrebna za hitrejše posredovanje v 
primeru naravnih nesreč. Ob zabojniku bo prostor še za skladiščenje vreč s peskom na paletah. 

030716 Sredstva za gradnjo platoja za zabojnik ter nabava zabojnika - PGD Šempeter 7.500 € 

OB183-21-0019 Sredstva za nakup vozila - PGD Šempeter 71.500 € 

Namen in cilj 

Odpira se nova proračunska postavka v višini 71.500,00 EUR za nabavo vozila za prevoz oseb in tovora 
z vsemi predpisanimi predelavami za potrebe PGD Šempeter. Vozilo se nabavlja zaradi zamenjave 
iztrošenega vozila. 

030717 Sredstva za nakup vozila - PGD Šempeter 71.500 € 
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03 Župan   

04 Občinska uprava   

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem49.840 € 

OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14 4.840 € 

Namen in cilj 

Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z lastniki še tečejo oziroma postopek dedovanja še ni končan. 
Zaradi dolgotrajnosti postopkov se sredstva prenesejo v leto 2022. 

040438 Nakup stavb 4.840 € 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

OB183-17-0013 LAS - Projekt pot miru 1.608 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru 
operacije sodelovanja LAS - POT MIRU – DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE. V navedeni projekt je 
vključenih več občin. 

041118 LAS - projekt pot miru 1.608 € 

OB183-19-0003 Walk of peace 16.500 € 

Namen in cilj 

Walk of peace je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 
Zaradi omejitve števila partnerjev sodeluje Občina Šempeter – Vrtojba v projektu posredno. V okviru 
projekta namerava Občina urediti vhod v kaverno na Sv. Otu in tako prispevati k ohranitvi in obeležitvi 
ostankov iz 1. Svetovne vojne na tem območju. Sredstva na postavki se zaradi zamika izvajanja 
aktivnosti prenesejo v leto 2022.  

041123 Walk of peace 16.500 € 

OB183-20-0008 Urbani EKOKROG 75.153 € 

Namen in cilj 

Projekt je Občina Šempeter - Vrtojba prijavila na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
SLR za  LAS V objemu sonca. Izvedba aktivnosti na področju ohranjanja okolja, naravne in kulturne 
dediščine ter prenosa izkušenj, znanj in kompetenc je predvidena v letu 2022. 
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041124 Urbani EKOKROG 75.153 € 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

OB183-09-0092 Izdelava mostu  in povezovalne poti Vrtojba 5.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za posodobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Izvedba aktivnosti se bo začela po sprejemu sprememb OPNja, kot ukrep varnih poti do šol in 
vrtcev. Postavka se glede na veljavni proračun znižuje. 

041377 Izdelava  mostu in povezovalne poti Vrtojba 5.000 € 

OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico 50.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske poti ob HC (povezava ul. 9. septembra obstoječa 
kolesarska pot ob obvoznici Miren – Šempeter). Zaradi predvidene izvedbe krožišča z strani DRSI na 
obvoznici Vrtojba (krožišče Lesnina) se del investicije gradnje kolesarske poti (prečkanje kolesarske čez 
obvoznico Vrtojba) prestavi v leto 2022. Postavka se glede na sprejeti proračun poveča za 50.000 EUR 

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto) 50.000 € 

OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu 50.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze Na hribu ob obvoznici.V letu 2019 je bila naročena 
projektna dokumentacija PZI. Zaključek izdelave dokumentacije z pridobitvijo soglasji je bil predviden v 
letu 2020-2021. Zaradi problematičnega stanja odvodnjavanja zalednih vod prosti reki Vrtojbici je prišlo 
do dodatne zahteve soglaodajalcev, da se izdela hidravlični izračun novega prispevnega območja. Zato 
se predviden začetek gradnje zamakne, sredstva na postavki za leto 2022 se zmanjšajo. 

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 50.000 € 

OB183-21-0002 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni 

Lavžnik 200.000 € 

Namen in cilj 

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik v Občini Šempeter – Vrtojba 
predvideva ureditev javne infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in  vodovoda). V 
veljavnem poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo v 
poslovni coni Lavžnik. Zaradi poenotenja se združi postavke 041549 Gradnja kanalizacije v poslovni coni 
Lavžnik, 0416160 Gradnja vodovoda v poslovni coni Lavžnik in 0413015 Gradnja prometne infrastrukture 
v poslovni coni Lavžnik v skupno postavko 0413015 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v 
poslovni coni Lavžnik. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 
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0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik 200.000 € 

OB183-21-0003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob 

hitri cesti v Vrtojbi 200.000 € 

Namen in cilj 

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni ob HC v Vrtojbi predvideva ureditev 
javne infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in  vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem 
poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi 
poenotenja se združi postavke 041550 Gradnja kanalizacije v poslovni coni ob HC v Vrtojbi, 041611 
Gradnja vodovoda v poslovni coni ob HC v Vrtojbi in 0413016 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni 
coni ob HC v Vrtojbi v skupno postavko 0413016 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni 
coni ob HC v Vrtojbi. Skupna vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi 200.000 € 

OB183-21-0004 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje
 200.000 € 

Namen in cilj 

Projekt komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje predvideva ureditev javne 
infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in  vodovoda) za poslovno cono. V veljavnem 
poračunu 2021 je bila ločena postavka za prometno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. Zaradi 
poenotenja se združi postavke 041551 Gradnja kanalizacije v poslovni coni Polje, 0416162 Gradnja 
vodovoda v poslovni coni Polje in 0413017 Gradnja prometne infrastrukture v poslovni coni Polje v 
skupno postavko 0413017 Komunalna opremljenosti stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje. Skupna 
vrednost postavk se ne spremeni glede na proračun 2022. 

0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje 200.000 € 

OB183-21-0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov
 55.000 € 

Namen in cilj 

Postavka se poveča za 20.000,00 EUR za ukrepe umiritve prometa na Obmejni cesti. 

041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 55.000 € 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju 40.000 € 

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. Zaradi dotrajanosti semaforja so 
sredstva za zamenjavo le tega rezervirana tako v proračunu za leto 2021 kot v proračunu za leto 2022. 

0413020 Ureditev križišča pri semaforju 40.000 € 
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1306 Telekomunikacije in pošta  

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje  

OB183-18-0012 WiFi4EU 800 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - vzpostavitev 
brezplačnega omrežja Wi-Fi na javnih mestih. Vrednost evropskega sofinanciranja v višini 15.000 EUR je 
namenjena kritju upravičenih stroškov opreme in postavitve novih brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi, kar je 
občina že realizirala z izbranim zunanjim izvajalcem za izvedbo storitve. V Občini Šempeter – Vrtojba je 
bilo v okviru projekta tako vzpostavljenih 6 novih mest, kjer lahko občani in obiskovalci občine brezplačno 
dostopajo do internetnega omrežja. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse 
evropske vasi in mesta do leta 2020 v glavnih prostorih javnega življenja imela prosto internetno 
povezavo. Sredstva na postavki se znižajo, saj je glavna aktivnost projekta izvedena, evropska sredstva, 
predvidena za sofinanciranje operacije, pa so bila po pregledu poročil iz strani EK neposredno dodeljena 
izbranemu izvajalcu del. Sredstva na postavki so sedaj namenjena rednemu vzdrževanju Wi-Fi točk in 
ostalim aktivnostim skladno s Sporazumom z Evropsko komisijo in pogodbo z zunanjim izvajalcem del.  

0413601 WiFi4EU 800 € 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB183-20-0009 Zbirni center na kamijonskem parkirišču 30.000 € 

Namen in cilj 

Za potrebe zbirnega centra se planira minimalne investicije za ureditev površin namenjenih za začasno 
skladiščenje MKO. 

041507 Zbirni center na kamijonskem parkirišču 30.000 € 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 15.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2022 se načrtuje začetek izdelave projektne dokumentacije PZI za izvedbo kolesarske poti. 
Sredstva se povečajo za 12.000,00 EUR za izdelavo dokumentacije. 

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 15.000 € 

OB183-21-0010 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza 

protipolavnih ukrepov) 453.000 € 

Namen in cilj 

Na projektu je bil v letu 2021 izveden javni razpis, izbran je bil izvajalec gradbenih del, začetek gradnje je 
planiran v drugi polovici leta 2021, zato so se sredstva na postavki zmanjšala za leto 2021 ter prestavila v 
leto 2022. 
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041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje (2. faza protipolavnih ukrepov) 453.000 € 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET 33.000 € 

Namen in cilj 

Ustrezno so se uskladila sredstva za plače zaposlene osebe na tem projektu ter sredstva za ostale 
stroške (zunanji izvajalec, prevajanje, srečanje mestnih skupin). 

041547 Mednarodni projekt EDICITNET 33.000 € 

OB183-21-0017 Smart City 29.280 € 

Namen in cilj 

Specifični cilji  so: 

- postavitev senzorjev za štetje uporabnikov na notranjih igriščih v Športnem centru Šempeter-Vrtojba. 

- postavitev senzorjev za kvaliteta zraka na notranjih igriščih v Športnem centru Šempeter-Vrtojba. 

- postavitev senzorjev kvalitete zunanjega zraka 

- pridobljene podatke uporabit za racionalizacijo obratovanja Športnega centra Šempeter-Vrtojba. 

0415470 Smart City 29.280 € 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

OB183-13-0008 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 150.000 € 

Namen in cilj 

Planirana izvedba vodovoda in kanalizacije ob Žnidarčičevi meji se prestavi v leto 2022, zato se v celoti 
sredstva na postavki prestavijo v leto 2022 in 2023. 

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 150.000 € 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter 25.000 € 

Namen in cilj 

Zaradi načrtovane širitve pokopališča v Šempetru je potrebno naročiti projektno dokumentacijo, zato se 
sredstva na postavki povečajo. 
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041634 Pokopališče Šempeter 25.000 € 

OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru84.300 

€ 

Namen in cilj 

Glede novega poslovilnega objekta v Šempetru še čakamo izid razlastitvenega postopka za pridobitev 
prostora. Vrednost na postavki je usklajena z vrednostjo cenitve.  

0416163 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 84.300 € 

16039003 Objekti za rekreacijo  

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 150.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena urejanju športnega parka Šempeter.  Predlaga se izvedba kolesarske 
pot od ŠPŠ do železniškega podvoza, ki se nahaja na Ulici padlih borcev ter posodobitev kolesarskega 
poligona v kolopar. Stanje: Izdelana je projektna dokumentacija, čaka se na soglasja pristojnih 
soglasodajalcev na projekt.  Postavka se glede na veljavni proračun 2022 poveča za 150.000 EUR. 

0416103 Športni park Šempeter 150.000 € 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča 160.000 € 

Namen in cilj 

Na območju parkinga D so se na večjih delih površine pojavile deformacije cestišča (razpoke asfalta, 
posedanje ustroja cestišča). Za normalno uporabo parkirišča za tovornjake se planira izvedba sanacije 
dotrajanih cestnih površin, zato se v naslednjih letih planira postopna sanacija. 

0416165 Investicijsko vzdrževanje kamijonskega parkirišča 160.000 € 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 90.000 € 

Namen in cilj 

Postavka ni bila realizirana, ker na trgu ni ustrezne ponudbe, zato se sredstva prenesejo v leto 2022. 
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041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja) 90.000 € 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 

gozdna in stavbna zemljišča)  

16069002 Nakup zemljišč  

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 310.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki se povečajo za 110.000,00 eur, vrednost postavke znaša 310.000,00 EUR. Poraba 
je v skladu s spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. 

041612 Nakup zemljišč 310.000 € 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1702 Primarno zdravstvo  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

OB183-18-0007 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev
 200.000 € 

Namen in cilj 

Spreminjajo se prostorski akti, po spremembi OPNja se bodo nadaljevale aktivnosti pridobitve 
gradbenega dovoljenja. Sredstva na postavki se prestavijo v leto 2022. 

041713 Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev 200.000 € 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE  

1803 Programi v kulturi  

18039005 Drugi programi v kulturi  

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 60.000 € 

Namen in cilj 

V letu 2021 je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI. Trenutno je v 
izdelavi IZP. Izdelava ostale dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 
2022, zato se sredstva prestavijo. 

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 60.000 € 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001 Programi športa  

OB183-20-0005 Športni center 100.000 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev 
za obratovanje objekta ter tako izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. S tem želi 
občina uresničiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje 
različnih športnih dejavnosti. Postavka se glede na veljavni proračun zmanjša. 

041890 Športni center 100.000 € 

 

19 IZOBRAŽEVANJE   

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo  

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 160.000 € 

Namen in cilj 

Dodatna sredstva so namenjena za obnovo igrišč v Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru. 

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola 160.000 € 

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - OŠ Kozara 3.500 € 

Namen in cilj 

Znesek se povečuje zaradi predvidenih stroškov v letu 2022. 

041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara 3.500 € 

 

20 SOCIALNO VARSTVO  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

20049003 Socialno varstvo starih  

OB183-21-0016 Nakup dodatnega prostora za CDAS 57.200 € 

Namen in cilj 

Nakup dodatnega prostora za CADS v Šempetru na naslovu Cesta prekomorskih brigad 62A ni bila 
realizirana, ker preklicana javna dražba še ni bila ponovna sklicana. Nakup se načrtuje v letu 2022. 
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042029 Nakup dodatnega prostora za CDAS 57.200 € 

 

06 Režijski obrat   

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

OB183-20-0010 Nakup namenskih posod za zbiranje odpadkov 20.000 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema nakup posod za zbiranje odpadkov, ki bodo nadomeščala izrabljene obstoječe posode 
in rezervne posode. 

061503 Nakup namenski posod za zbiranje odpadkov 20.000 € 
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IV. PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-

VRTOJBA V LETU 2022 PO 

FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI  
 

FK Opis 
OSN: 

Sprememba 
2022 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 2.415.049,00 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 1.168.289,66 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 22.500,00 

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 15.074,00 

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 25.000,00 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 652.140,00 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 97.740,19 

0171 Servisiranje javnega dolga države 434.305,15 

02 OBRAMBA 35.170,00 

0220 Civilna zaščita 35.170,00 

03 JAVNI RED IN VARNOST 250.999,00 

0310 Policija 6.500,00 

0320 Protipožarna varnost 244.499,00 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2.995.796,12 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 129.522,08 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 17.534,56 

0421 Kmetijstvo 155.510,48 

0422 Gozdarstvo 10.000,00 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 14.000,00 

0451 Cestni promet 1.629.000,00 

0460 Komunikacije 800,00 

0473 Turizem 30.200,00 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 1.009.229,00 

05 VARSTVO OKOLJA 1.408.280,00 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 718.000,00 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 628.000,00 

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 62.280,00 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 573.000,00 

0610 Stanovanjska dejavnost 115.000,00 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 125.000,00 

0630 Oskrba z vodo 230.000,00 

0640 Cestna razsvetljava 103.000,00 

07 ZDRAVSTVO 208.700,00 

0721 Splošne zdravstvene storitve 207.700,00 

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 1.000,00 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 
ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 756.040,92 

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 293.950,00 

0820 Kulturne dejavnosti 386.690,92 
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0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 75.400,00 

09 IZOBRAŽEVANJE 1.465.410,00 

0911 Predšolska vzgoja 836.830,00 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 520.480,00 

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 22.600,00 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 85.500,00 

10 SOCIALNA VARNOST 402.500,00 

1012 Varstvo invalidnih oseb 100,00 

1040 Varstvo otrok in družine 24.000,00 

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 376.700,00 

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 1.700,00 

    10.510.945,04 

 


