
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       P O L L E T N A R A E L I Z A C I J A        

       P R O R A Č U N A z a  l e t o  2 0 1 5  
  



 

 2 

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  ...............................................................................................................5 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  ..................................................................................................................................................... 5 

40 TEKOČI ODHODKI  .................................................................................................................................................................... 6 

41 TEKOČI TRANSFERI  ................................................................................................................................................................. 6 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  ...................................................................................................................................................... 7 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  ................................................................................................................................................... 7 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  ................................................................................................................................................. 8 

70 DAVČNI PRIHODKI  ................................................................................................................................................................... 9 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  ............................................................................................................................................................. 9 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  ........................................................................................................................................................ 10 

74 TRANSFERNI PRIHODKI  ....................................................................................................................................................... 10 

B B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  ...................................................................................................... 11 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL ....................................................................................................................................................... 11 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ................................................................................................................ 11 

C C. RAČUN FINANCIRANJA ........................................................................................................................................... 11 

5 RAČUN FINANCIRANJA  ............................................................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran. 

50 ZADOLŽEVANJE  ...................................................................................................................................................................... 11 

55 ODPLAČILA DOLGA  ............................................................................................................................................................... 11 

II. POSEBNI DEL ....................................................................................................................... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN. 

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  ............................................................................................................. 14 

01 Občinski svet  .................................................................................................................................................................... 14 

01 POLITIČNI SISTEM  .................................................................................................................................................................. 14 

02 Nadzorni odbor  ................................................................................................................................................................ 15 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  ......................................................................................................... 15 

03 Župan  ................................................................................................................................................................................ 16 

01 POLITIČNI SISTEM  .................................................................................................................................................................. 16 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  ............................................................ 16 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  ..................................................................................................... 17 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  .......................................................................................................... 18 

04 Občinska uprava .............................................................................................................................................................. 18 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  ......................................................................................................... 18 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  ....................................................................................................... 18 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  ............................................................ 19 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  ................................................................................................................................................... 21 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  ................................................................................................................................... 23 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  ........................................................................................................................................ 24 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  .................................................................................................................. 24 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  ................................................................................ 25 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  ........................................................................... 26 

14 GOSPODARSTVO  ..................................................................................................................................................................... 28 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  ....................................................................................................... 30 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  ............................................. 31 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  .................................................................................................................................................. 36 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  ................................................................................................... 37 

19 IZOBRAŽEVANJE  .................................................................................................................................................................... 41 

20 SOCIALNO VARSTVO  ............................................................................................................................................................ 44 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  .................................................................................................................................... 46 



 

 3 

05 Skupna občinska uprava  ................................................................................................................................................ 46 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  ................................................................................................................................................... 46 

06 Režijski obrat  ................................................................................................................................................................... 48 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  ............................................................ 48 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  ................................................................................................................................................... 49 

04 Občinska uprava .............................................................................................................................................................. 51 

20 SOCIALNO VARSTVO  ............................................................................................................................................................ 51 

C C. RAČUN FINANCIRANJA ........................................................................................................................................... 51 

04 Občinska uprava .............................................................................................................................................................. 51 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  .................................................................................................................................... 51 

  



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .  S P L O Š N I  D E L  
  



 

 5 

A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Obrazložitev bilance 

Vsi prihodki so v obdobju 01-06 2015 znašali 3.910.858,16€, vsi odhodki pa 4.387.940,63€. Razlika je presežek 
odhodkov nad prihodki in znaša -477.082,47.   

 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 4.387 .941  €  

Obrazložitev konta 

Odhodki Občine Šempeter Vrtojba so v obdobju januar - junij 2015 znašali 4.387.940,63€ oziroma 28,8% glede na 
veljavni proračun 2015. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov. Realizacija posamezne vrste odhodkov glede na vse realizirane odhodke v obdobju 01-06 2015 je vidna v 
spodnji tabeli:  

 

Odhodki   Realizacija 01-06 2015  
 razmerje posameznih odhodkov 01-06 2015 
glede na vse odhodke 01-06 2015 skupaj v %  

 Tekoči odhodki                   938.546,58                                  21,39    

 Tekoči transferi                   990.634,34                                  22,58    

 Investicijski odhodki               2.442.516,41                                  55,66    

 Investicijski transferi                     16.243,30                                    0,37    

 Skupaj               4.387.940,63                                100,00    

 

Razmerje med realizacijo odhodkov v obdobju 01 -06 2015 glede na veljavni proračun 2015 po posamezni vrsti 
odhodkov je sledeče: 

 

 

Odhodki   Realizacija 01-06 2015   veljavni proračun 2015  
 razmerje posameznih realiziranih 

odhodkov v obdobju 01-06 2015 glede 
na veljavni proračun 2015 v %  

 Tekoči odhodki                   938.546,58                    2.680.434,57                                            35,01    

 Tekoči transferi                   990.634,34                    2.390.926,32                                            41,43    

 Investicijski odhodki               2.442.516,41                 10.038.596,72                                            24,33    

 Investicijski transferi                     16.243,30                       117.904,00                                            13,78    

 Skupaj               4.387.940,63                 15.227.861,61                                            28,82    

 

 

 

 

 

Primerjava polletnih realizacij odhodkov v obdobju 01–06 za leta 2015/2014: 

 

Odhodki   Realizacija 01-06 2015   Realizacija 01-06 2014   indeks  realizacija 01-06  2015/2014  

 Tekoči odhodki                   938.546,58                    1.137.816,75                                              0,82    

 Tekoči transferi                   990.634,34                    1.012.182,42                                              0,98    

 Investicijski odhodki               2.442.516,41                       831.329,13                                              2,94    

 Investicijski transferi                     16.243,30                          15.631,44                                              1,04    

 Skupaj               4.387.940,63                    2.996.959,74                                              1,46    
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40 TEKOČI ODHODKI 938.547 € 

Obrazložitev konta 

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in predstavljajo 21,39 % glede na vse realizirane 
prihodke v obdobju 01-06 2015 celotnih odhodkov. V obdobju 01 - 06 2015 je bila realizacija  35,01 odstotna glede 
na veljavni proračun 2015. Tekoče odhodke sestavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, izdatki za blago in storitve in plačila domačih obresti. 

 

 

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 272.459 € 

Obrazložitev konta 

V okviru sredstev za plače smo v prvem polletju 2015 realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike. 
Realizacija je bila 46,0 % v primerjavi z veljavnim proračunom 2015. 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 39.431 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno veljavnih 
stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. Polletna realizacija 
glede na veljavni proračun 2015 je bila 42,6 %.  

402 Izdatki za blago in storitve 616.600 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih 
proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, krajevnih skupnosti, 
kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov. Znesek vključuje izdatke za pisarniški material in 
storitve (7.334,27€),čistilni materijal in storitve(12.416,94€), stroški varovanja (24.186,52€) energijo vodo in 
komunikacije (125.511,17€), za tekoče vzdrževanje (83.383,43€), za poslovne najemnine in zakupnine (13.135,33€), 
sejnine udeležencem odborov (24.773,24€), plačila po podjemnih pogodbah (11.206,52€), elektrika, voda smeti, 
telefon, pošta (47.759,59€), strokovna literatura, časopisi in tiskarske storitve (12.084,33€), storitve menz in 
restavracij in izdatki za reprezentanco (14.153,83€), stroški objav, računalniške in revizorske storitve (14.183,07€), 
goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje i n popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne 
premije za motorna vozila, stroški prevoza v državi (11.346,15€), sodni stroški, stroški odvetnikov in sodnih 
izvedencev (6.248,92€), bančni stroški (4.985,52€), stroški davčnih postopkov, prejemki zunanjih sodelavcev, stroški 
strokovnih komisij, prispevek za vzpodbujanje zap. invalidov (13.919,65€)in za druge operativne odhodke – civilna 
zaščita, snemanje sej, delovanje krajevnega odbora,priprava evropskih projektov, novoletna okrasitev mesta, 
programi razvojnih agencij,stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine, odškodnine za služnost, prostorsko 
planiranje, kulturni praznik, Boreliada, novoletna obdaritev otrok, izobraževanje in ozaveščanje o obnovljivih virih 
energije, vzdrževanje in popravila vozil  ipd. (110.157,12€).Polletna realizacija 01 -06 2015 glede na veljavni 
proračun 2015 je bila 32,0 %. 

 

403 Plačila domačih obresti 10.057 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo obresti od najetih kreditov poslovnim bankam. Realizacija v 
obdobju 01-06 2015 na kontu je bila 14,4% glede na veljavni proračun 2015. 

409 Rezerve 0 € 

Obrazložitev konta 

Splošna proračunska rezervacija je bila s konta 409 v celoti prerazporejena. 

41 TEKOČI TRANSFERI 990.634 € 

Obrazložitev konta 

V strukturi polletne realizacije odhodkov so tekoči transferi v obdobju 01-06 2015 predstavljali 22,58 % in so bili 
realizirani v višini 41,43% glede na veljavni proračun 2015. Tekoče transfere sestavljajo subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in zasebnikom, transferi nepridobitnim organizacijam in 



 

 7 

ustanovam in drugi tekoči domači transferi. 

410 Subvencije 78.251 € 

Obrazložitev konta 

V tej skupini so izkazana sredstva subvencije privatnim podjetjem (subvencija mestnega prometa), sredstva za 
izvajanje javnih del v privatnih podjetjih (oskrba za izgubljene živali) ter druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom. Subvencije so bile v letu 2015 v polletju realizirane v višini 29,8% glede na veljavni proračun 2015. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 143.890 € 

Obrazložitev konta 

V tej skupini so izkazana sredstva namenjena za družinske prejemke v obliki daril ob rojstvu otroka (13.761,00€),  
transferi za zagotavljanje socialne varnosti (2.349,97€), drugi transferi posameznikom v obliki regresiranja prevozov v 
šolo, regresiranja prehrane otrok v šolah, regresiranje oskrbe v domovih, plačilo razlik za programe v vrtcih, 
subvencioniranje stanarin,denarne nagrade in priznanja (112.208,14€) ter štipendije (15.570,58€). Polletna realizacija 
je bila 38,6% glede na veljavni proračun 2015. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 139.934 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi 
organizacijami in ustanovami. Polletna realizacija je bila 55,6% glede na veljavni proračun 2015.  

413 Drugi tekoči domači transferi 628.560 € 

Obrazložitev konta 

To skupino sestavljajo tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (to je prispevek ZZZS-ju za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine) (9.744,71€) in tekoči transferi v javne zavode za plače in izdatke 
zaposlenih (618.814,91€).Polletna realizacija v tej skupini je bila 41,8% glede na veljavni proračun 2015. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.442.516 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski odhodki so v polletni realizaciji odhodkov predstavljali 55,66% in so bili v obdobju 01-06 2015 realizirani  
v višini 24.33°% glede na veljavni proračun 2015. Investicijske odhodke sestavlja skupina nakup in gradnja osnovnih 
sredstev. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.442.516 € 

Obrazložitev konta 

Med tovrstnimi odhodki je bil pretežni del porabljen za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (1.990.990,02€), v 
veliki večini za CČN (1.973.030,21€),   ter investicijsko vzdrževanje in obnove (146.583,40 €), Razlika pa je bila 
porabljena za nakup službenega vozila v višini 18.726,0€,  nakup opreme (13.879,29€  od tega 9.692,75€ nov 
operacijski sistem Kadis), nakup zemljišč (244.814,50€),ter  za študije o izvedljivosti projektov, projektno 
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring (27.523,20€). 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.243 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski transferi so sredstva, se ločijo na investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki in pa na investicijske transfere proračunskim uporabnikom. Realizirani znesek v polletju v višini 
16.243,30€ predstavlja 13,8% glede na letni veljavni proračun 2015, sicer pa predstavlja polletna realizacija 
investicijskih transferov  v strukturi vseh odhodkov v obdobju 01-06 2015 0,37 %.  

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  

 10.963 € 

Obrazložitev konta 

To so investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V polletju 2015 je bil znesek v celoti namenjen 
za Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Odhodki so oblikovani na osnovi namenskih prihodkov iz naslova 
požarne takse. Polletni odhodki so bili realizirani v višini 35,4% glede na letni veljavni proračun 2015.  
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432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.280 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te skupine so bili realizirani investicijski transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in manjše 
investicije. Polletna realizacija je bila 6,1% glede na letni veljavni proračun 2015. 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 3.910 .858  €  

Obrazložitev konta 

Prihodki proračuna Občine Šempeter-Vrtojba so v obdobju januar - junij 2015 znašali 3.910.858,16€, kar predstavlja 
25,4% veljavnih prihodkov v letu 2015.  

 

Razmerje med realizacijo odhodkov v obdobju 01 -06 2015 glede na veljavni proračun 2015 po posamezni vrsti 
odhodkov je sledeče: 

 

Prihodki   Realizacija 01-06 2015   veljavni proračun 2015  
 razmerje posameznih realiziranih 
prihodkov v obdobju 01-06 2015 glede 
na veljavni proračun v %  

 Davčni prihodki            1.580.947,09                 4.149.920,00                                         38,10    

 Nedavčni prihodki               839.307,42                 2.616.591,81                                         32,08    

 Kapitalski prihodki                  64.559,04                     351.631,00                                         18,36    

 Transferni prihodki            1.426.044,61                 8.275.143,00                                         17,23    

 Skupaj            3.910.858,16               15.393.285,81                                         25,41    

 

Prihodke proračuna sestavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki. Davčni 
prihodki predstavljajo v realizaciji obdobja 01-06 2015  40,42 % glede na vso realizacijo obdobja 01-06 2015 skupaj, 
nedavčni zavzamejo delež 21,46% glede na vse prihodke obdobja do 30.6.2015 skupaj, kapitalski prihodki 
zavzamejo 1,65% in transferni prihodki 36,46% delež glede na vse prihodke obdobja 01-06 2015 skupaj. 

 

Prihodki   Realizacija 01-06 2015  
 razmerje posameznih prihodkov 01-06 2015 
glede na vse prihodke 01-06 2015 skupaj v %  

 Davčni prihodki            1.580.947,09                                40,42    

 Nedavčni prihodki               839.307,42                                21,46    

 Kapitalski prihodki                  64.559,04                                  1,65    

 Transferni prihodki            1.426.044,61                                36,46    

 Skupaj            3.910.858,16                             100,00    

 

Primerjava polletnih realizacij prihodkov v obdobju 01–06 za leta 2015/2014: 

 

Prihodki   Realizacija 01-06 2015   Realizacija 01 -06 2014   indeks  realizacija 01-06  2015/2014  

 Davčni prihodki            1.580.947,09                 1.657.308,12                                           0,95    

 Nedavčni prihodki               839.307,42                     803.389,70                                           1,04    

 Kapitalski prihodki                  64.559,04                                       -                                                  -      

 Transferni prihodki            1.426.044,61                     588.311,84                                           2,42    

 Skupaj            3.910.858,16                 3.049.009,66                                           1,28    
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70 DAVČNI PRIHODKI 1.580.947 € 

Obrazložitev konta 

Davčni prihodki so bili v obdobju 01-06 2015 realizirani v višini 1.580.947,09€ oz. 38,10% glede na veljavni proračun. 
Sestavljeni so iz davkov na dohodek in dobiček, davkov na premoženje, davkov na posebne storitve in drugi davki. 

 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.398.973 € 

Obrazložitev konta 

Dohodnina s 1.398.973,00€ je največji davčni prihodek, ki je bil 46,3 % realiziran glede na veljavni proračun.  

703 Davki na premoženje 72.098 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 72.098,20 €, oz. 8,3 % glede na veljavni proračun 2015 zajema naslednje 
prihodke: 

 davki na nepremičnine, v višini 10.576,19€, od tega največji delež odpade na NUZS  in davek od premoženja od 
stavb od fizičnih oseb, 

 davki na premičnine, v višini 1.317,31 € (davek na vodna plovila in zamudne obresti), 

 davki na dediščine in darila, v višini 31.189,86 €, 

 davki na promet nepremičnin, v višini 29.014,84 €, od tega za fizične osebe 27.977,70 € in pravne osebe 1.033,00€. 

 

704 Domači davki na blago in storitve 110.034 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 110.033,80 € je realizirana v višini 42,3% glede na veljavni proračun, zajema pa 
naslednje prihodke: 

 davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo), v višini 436,84€ 

 drugi davki na uporabo blaga in storitev, v višini 109.596,96 €, od tega je pretežno  prihodek okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ( 103.735,06€), turistična taksa (5.044,15€), pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest (387,10€) in druge občinske takse (5,28€). 

 

706 Drugi davki -158 € 

Obrazložitev konta 

Omenjeni znesek je negativen, in znaša vsoto nerazporejenih plačil na presečni datum 30.06.2015. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 839.307 € 

Obrazložitev konta 

Nedavčni prihodki predstavljajo 21,46 % delež v strukturi vseh realiziranih prihodkov v obdobju 01-06 2015 in so 
znašali 32,08% glede na veljavni proračun. Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in 
dohodki od premoženja, takse in pristojbine, glede in druge denarne kazni in drugi nedavčni prihodki. 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 680.032 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina  v skupni višini 680.031,85 € je bila realizirana v višini 45% glede na veljavni proračun, zajema 
naslednje prihodke: 

 prihodki od udeležbe na dobičku in dividend (v polletni realizaciji jih ni bilo) 

 prihodki od obresti, v višini 2.429,87 € (vezani depoziti) 

 prihodki od premoženja, v višini 677.601,98 €, od tega je 430.850,18 € prihodkov iz koncesijskih dajatev in od 
posebnih iger na srečo. Na tem kontu je tudi za  45.647,40 € prihodkov od najemnin za poslovne prostore, prihodkov 
od najemnin za opremo - oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacije d.d 63.111,21€.). Ostali prihodki 
od drugih najemnin so (232,54€ prihodki od najemnin za grobove,prihodki od najemov zemljišč (10.447,05€), 
parkirnine (94.322,34€), oddajanja el. energije – fotovoltaika ( 13.796,74€), prihodki od plakatiranja (1.055,08€), 
prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice (11.782,11€) ter drugi prihodki. 



 

 10 

711 Takse in pristojbine 1.610 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi 
Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega 
zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se 
opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse so v letu 2015 bile načrtovane v višini 2.000,00€ 
, v prvem polletju pa realizirane v višini 80,5%. 

712 Globe in druge denarne kazni 4.798 € 

Obrazložitev konta 

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe, 
skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V prvem polletju leta 2015 je iz 
tega naslova bilo pridobljenih 4.798,24€, kar je 59,9% glede na veljavni proračun. 

714 Drugi nedavčni prihodki 152.867 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov zajema prihodek iz drugih nedavčnih prihodkov v višini 152.867,33€, od tega so najvišji 
komunalni prispevki (141.160,38 €) ter drugi nedavčni prihodki  ( vračilo štipendije Kastrin Martin). 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 64.559 € 

Obrazložitev konta 

Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč in  
neopredmetenih osnovnih sredstev. V celotni strukturi prihodkov predstavljajo le neznaten delež (1,65%) in so bili 
realizirani v višini 18,36 % od načrtovanih z veljavnim proračunom 2015.  

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 64.559 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek je bil z veljavnim proračunom planiran v višini 71.367,00€ in realiziran v višini 90,5% glede na veljavni 
proračun 2015.  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek v prvi polovici leta 2015 ni bil realiziran. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.426.045 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki obdobja 01-06 2015 predstavljajo v strukturi vseh prihodkov obdobja 01-06 2015 36,46 odstotni 
delež in so bili realizirani v višini 1.426.044,61 €  oziroma za 17,23% glede na veljavni proračun.  

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 253.858 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki so bili prejeti iz naslova naslednjih projektov: 

 

Transferni prihodek Znesek v € 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije GOTRAWAMA 374,32 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-TRADOMO 972,97 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-CČN 173.588,72 

Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna - SUBVENCIJA STANARIN 5.229,67 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za SOU 27.863,33 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna požarna taksa 3.338,00 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna finančna izravnava 10.409,00 
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Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo  32.082,12 

  253.858,13 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije1.172.186 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki so bili prejeti iz naslova naslednjih projektov: 

 

Transferni prihodek Znesek v € 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU -ADRIA A 1.930,13 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU-LIVING FOUNTAINS 25.749,69 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU CROCTAIL 57.618,26 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU- TIP 84.566,36 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - GOTRAWAMA 10.382,60 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU TRADOMO 8.270,27 

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  proračuna EU-CČN 983.669,17 

  1.172.186,48 

 

B B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 5 1 5  €  

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

Obrazložitev konta 

Prejeta plačila danih posojil so v obdobju 01-06 2015 znašala 515,16€.   

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

Obrazložitev konta 

Povečanja ali zmanjšanja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih ni bilo, prav tako ni bilo danih posojil v tem obdobju.  

C C. RAČUN FINANCIRANJA  - 2 0 3 . 8 7 0  €  

50 ZADOLŽEVANJE 0 € 

Obrazložitev konta 

Domačega zadolževanja v prvi polovici leta 2015 ni bilo. 

500 Domače zadolževanje 0 € 

55 ODPLAČILA DOLGA 203.870 € 

Obrazložitev konta 

Znesek se nanaša na odplačila glavnic namenskih kreditov do dne 30.06.2015, dobljenih pri  

 poslovnih bankah v preteklih letih v višini 198.544,74€ 

 od stanovanjskega sklada (Jazbinškov zakon) v višini 5.325,69€ 

 

 

vrsta kredita 
začetek 

odplačila 
konec odplačila višina glavnice/mesec 

letno odplačilo 
glavnice leto 2015 

polletno odplačilo 
glavnice v letu 2015 

ABANKA 29.1.2010 31.12.2019 3.233,33 € 38.799,96 € 19.399,98 € 

NLB 15.1.2009 21.12.2018 6.191,38 € 74.296,56 € 37.148,28 € 
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HYPO 15.1.2012 15.12.2016 4.167,00 € 50.004,00 € 25.002,00 € 

SID 15.1.2015 24.6.2021 10.727,15 € 128.725,80 € 64.362,90 € 

NLB 30.1.2015 30.6.2024 8.771,93 € 105.263,16 € 52.631,58 € 

skupaj letne glavnice vseh kreditov 
poslovnih bank    

397.089,48 € 198.544,74 € 

 

vrsta kredita 
začetek 

odplačila 
konec odplačila višina glavnice/mesec 

letno odplačilo 
glavnice leto 2015 

polletno odplačilo 
glavnice v letu 2015 

skupaj letna glavnica stanovanjski 
kredit -Jazbinšek  

30.9.2015 884,17 € 7.102,83 € 5.325,69 € 
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A A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 - 4 . 3 8 7 . 9 4 1  €  

01 Občinski svet 4 4 . 5 1 6  €  

01 POLITIČNI SISTEM 44.516 € 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 44.516 € 

010101 Delovanje občinskega sveta - sejnine 18.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v skladu s planom in sicer v višini 44,2 % glede na veljavni proračun. 

010103 Financiranje političnih strank 2.455 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 31,1 % glede na veljavni proračun.  

010106 Delovna telesa občinskega sveta 3.212 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v skladu s planom, in sicer v višini  54,0 %.  

010110 Reprezentanca 522 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pogostitev med odmori sej.  Postavka je bila realizirana v višini 52,2 % glede na 
veljavni proračun.  

010111 Informatika vzdrževanje strojne in programske opreme 1.622 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nakup računalniške opreme (strojne in programske opreme). Proračunska postavka 
je bila realizirana v višini 94,6 % glede na veljavni proračun.  

010113 Protokol 290 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za objavo javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Šempeter-Vrtojba v 
letu 2015. Postavka je bila realizirana v višini 58,1 %. 

010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej 4.232 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila v skladu s planom porabljena za stroške snemanja sej, in sicer je postavka realizirana v 
višini 42,3 % glede na veljavni proračun. 

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški 1.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Vrtojba, in sicer za porabo električne energije, vode in ravnanja z 
odpadki. Sredstva so bila realizirana v  višini 36,7 % glede na veljavni proračun. 

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje 1.125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje odbora, in sicer za stroške pogostitev povabljenih ob prireditvah 
in srečanjih, ki jih ob prireditvah organizira KO, ter za splošni material. Postavka je bila realizirana v višini 22,5 % 
glede na veljavni proračun. 
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010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški 1.175 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva na postavki so bila namenjena obratovalnim stroškom KO Šempeter (električna energija, voda in 
komunalne storitve, telefon, faks in elektronska pošta). Sredstva so bila realizirana v višini 47,8 % glede na veljavni 
proračun. 

010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja 2.945 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva porabljena za delovanje odbora, in sicer za stroške pogostitev povabljenih ob prireditvah 
in srečanjih, ki jih ob prireditvah organizira KO, ter za druge operativne odhodke. Postavka je bila realizirana v višini 
53,1 % od veljavnega proračuna. 

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj in denarnih ter 
drugih nagrad bodo porabljena  v drugi polovici leta 2015. 

010120 Bilten - glasilo 6.510 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 40,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila namenjena 
založniškim in tiskarskim storitvam ter za storitve in plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah. 

010122 Izobraževanje članov občinskega sveta 766 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena izobraževanju članov občinskega sveta. Proračunska postavka je realizirana v višini 51,0 
% 

010123 Mednarodno sodelovanje 77 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je realizirana v višini 1,7 % glede na veljavni proračun. 

02 Nadzorni odbor 2 . 4 8 2  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.482 € 

0203 Fiskalni nadzor 2.482 € 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.482 € 

020201 Delovanje nadzornega odbora 1.647 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 32,9%. Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin udeležencem odborov. 

020202 Reprezentanca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor še ni porabil sredstev za reprezentanco. Sredstva so namenjena za kavo in vodo ob sejah. 

020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora 834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 41,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov 
izobraževanja članov nadzornega odbora. 
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03 Župan  1 0 0 . 7 5 6  €  

01 POLITIČNI SISTEM 28.099 € 

0101 Politični sistem 28.099 € 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 28.099 € 

030104 Plače in nadomestila podžupana 4.641 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 48,9 % glede na veljavni proračun. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. 
Zadnja objavljena je bila v Ur.L. št. 95/2014 z dne 29.12.2014 in velja do 31.12.2015. Vrednosti plačnih razredov se 
do 31.12.2015 ne uskladijo.  

030105 Plača, regres za letni dopust 22.662 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru planiranega v višini 48,6%. Izplačila plače uravnava plačna lestvica.  Zadnja 
objavljena je bila v Ur.L. št. 95/2014 z dne 29.12.2014 in velja do 31.12.2015. Vrednosti plačnih razredov se do 
31.12.2015 ne uskladijo. Postavka zajema osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, prispevki iz in na plače in 
strošek prevoza. 

030107 Prehrana med delom župan 433 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 49,8 % glede na veljavni proračun. 

030113 Drugi izdatki za službena potovanja 342 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 34,2 % glede na veljavni proračun. Na tej postavki so izdatki za službena 
potovanja, ki niso vezani na projekte. 

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje 21 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 20,4 % glede na veljavni proračun. 

030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 10.728 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 10.728 € 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.728 € 

030412 Reprezentanca 3.369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  33,7 % glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške pogostitev in drugi splošni 
material in storitve. 

030413 Protokol 7.359 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v  višini 49,1 % glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za izvedbo 
protokolarnih dogodkov. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 61.928 € 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 61.928 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.453 € 

040710 CZ- telefon, fax 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

040711 Prenos alarmnih signalov 248 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini  31,0 % glede na veljavni proračun. Postavka zajema varovanje opreme civilne 
zaščite. 

040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

040714 Redna dejavnost CZ 6.572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 73,0 % glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena delovanju CZ. 

040715 Redna dejavnost- društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

040716 Redna dejavnost - požarna straža 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje 633 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 21,1. Namenjena je bila izobraževanju pripadnikov CZ. 

040718 Nakup opreme  MTS za CZ 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 54.475 € 

040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter 24.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi finančnega načrta PGD za leto 2015 je bila proračunska postavka realizirana v celoti. 

040703 Nakup vozila - PGD Šempeter 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter 10.963 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna, in sicer v celoti. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih 
namensko dobi od države iz naslova požarne takse. 
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040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza 3.318 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  v celoti, in sicer v okviru veljavnega proračuna po pogodbi in v skladu s finančnim 
načrtom. 

040707 Sredstva za protipožarna varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane 15.694 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v celoti, in sicer v okviru veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena za vzdrževanje 
dvorane v gasilskem domu. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 € 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

032301 Tekoča proračunska rezerva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v celoti prerazporejena za namene upravičenih PP. 

04 Občinska uprava  4 . 0 5 5 . 8 1 5  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.986 € 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.986 € 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.986 € 

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije 3.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov UJP. Postavka je bila realizirana v višini 67,7 % glede na veljavni 
proračun. 

040206 Občinska blagajna 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 55,2 %. Sredstva na postavka so bila namenjena plačilu provizije za položnice, ki 
jih občani plačujejo na občinski blagajni.  

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 57.375 € 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 57.375 € 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 57.375 € 

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje EZTS-GO-ja. Višina porabe sredstev je vezana na letni plan dela 
EZTS-GO. Realizacija na postavki znaša 0 EUR. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta. 
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040307 Cilj 3 - 3. razpis standardni projekt TRADOMO  ožje čezmejno območje 57.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je v zaključni fazi. Oprema obstoječih avtobusnih postajališč z elektronskimi tabelami je zaključena. Sistem 
sledenja mestnega potniškega prometa je v delovanju.   

Realizacija na postavki znaša 57.375,09 EUR, kar predstavlja 72,1 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 133.584 € 

0402 Informatizacija uprave 9.693 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 9.693 € 

040401 Informatika (strojna in programska oprema) 9.693 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nakup programske opreme za občinsko upravo.  

Postavka je bila realizirana v višini 74,6 % glede na veljavni proračun.  

0403 Druge skupne administrativne službe 123.891 € 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.683 € 

040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov 2.683 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena objavam v Uradnem listu Republike Slovenije. Postavka je realizirana v višini 38,3  % 
glede na veljavni proračun. 

040403 Stroški občinske spletne strani 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.818 € 

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za praznovanje občinskega praznika. Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana. 

040416 Večje občinske prireditve 10.748 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za večje prireditve v občini. Postavka je bila realizirana 49,3% v glede na veljavni proračun. 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob dnevu samostojnosti in enotnosti in ob 
dnevu državnosti. Vključeni so tudi materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih ter drugi izdatki, ki spremljajo 
prireditve. Postavka je bila do sedaj realizirana 36,2 %. 

040423 Promocija občine 8.920 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za promocijo občine (sejmi, izdaja občinske brošure – SLO, 
promocijski članki…). V letošnjem letu je bila prevedena in izdelana brošura Občine Šempeter-Vrtojba v nemški, 
italijanski in angleški jezik. Poleg tega so bila sredstva namenjena sofinanciranju predstavitvi Goriške regije na 
svetovni razstavi EXPO MILANO 2015 in objavi članka v v reviji Eko dežela. Realizacija na postavki znaša 8.919,95 
EUR kar predstavlja 59,5 % porabo sredstev glede na veljavni proračun.   
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 100.390 € 

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 48.707 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je  73,2% v primerjavi z veljavnim proračunom. Postavka zajema obnove in tekoče 
vzdrževanje naslednjih objektov: 

 obnova stanovanja Ivana Suliča 2b 

 popravilo rolet Ivana Suliča 3b 

 obnova stanovanja Vrtojbenska 40 

 obnova stanovanja Prekomorske brigade 

 obnova strehe na balinišču v Vrtojbi 

 izdelava drenaže zadružni dom Vrtojba 

 popravilo tlakov objektu Luna, izdelava protipoplavnega zidu Vrtojbenska 40 

NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, ohranitev objektov v dobrem stanju 

040408 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 2.744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 54,88% za poplačilo stroškov v izvršilnih postopkih, na podlagi sklepa 
sodišča. 

040409 Pravno zastopanje občine 2.609 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 16,31%  za poplačilo stroškov odvetnikov za postopke, ki tečejo na sodišču. 

040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine 4.976 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 27,6% glede na veljavni proračun. Namenjena je bila tekočemu 
vzdrževanju objektov v lasti občine in sicer vzdrževanju ogrevalnih in hladilnih naprav, dvigala, požarne varnosti in 
ostalih tekočih popravil. 

040415 Oprema objektov v lasti občine 1.167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 16,7 %, predvsem zajema nakup prapora in druge opreme.  

040422 Tekoči stroški objektov v lasti  občine 11.215 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 42,2 % glede na veljavni proračun. To so stroški za elektriko, 
vodo in smeti za vse objekte v lasti občine. 

040424 Zavarovanje objektov v lasti občine 5.886 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini  58,9 % glede na veljavni proračun. Postavka vključuje vsa 
zavarovanja vseh občinskih objektov. 

040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.465 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 57,8 % glede na veljavni proračun. Postavka zajema varovanje vseh zgradb v lasti 
občine. 

040426 Notarske storitve 895 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana 29,85%  za poplačilo notarskih storitev.  
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040649 Nakup avtomobila 18.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena nakupu novega službenega vozila. Postavka je realizirana v višini 78,0 % 
glede na veljavni proračun. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 250.173 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni 473 € 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 473 € 

040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS) 473 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru plana,  47,3 % glede na veljavni proračun. Občina plačuje članarino SOS. 

0603 Dejavnost občinske uprave 249.700 € 

06039001 Administracija občinske uprave 249.050 € 

040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 168.646 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v  višini 44,8 % glede na veljavni proračun. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Zadnja 
objavljena je bila v Ur.L. št. 95/2014 z dne 29.12.2014 in velja do 31.12.2015. Vrednosti plačnih razredov se do 
31.12.2015 ne uskladijo.  

040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje 348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 19,6 % glede na veljavni proračun.  

040622 Pisarniški material in storitve 4.620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 46,2 % glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila namenjena za 
pisarniški material, ki ga uporablja občinska uprava pri svojem delu. 

040623 Čistilni material in storitve 11.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v višini 46,8 %. Sredstva na postavki so bila namenjena za 
storitev čiščenja objektov v lasti občin. 

040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 2.766 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini  34,6 % glede na veljavni proračun. Večina postavke je naročnina na 
PRESSCLIPPING - članki o občini in IUS software - zbirka ažurnih predpisov. 

040627 Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme 8.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 46,1 % glede na veljavni proračun in zajema vzdrževanje računalniške opreme in 
mesečne naročnine na vse računalniške programe, ki jih uporablja občinska uprava pri svojem delu. 

040630 Električna energija 3.842 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 42,7 % glede na veljavni proračun in zajema električno energijo, ki jo porabimo v 
Coroninijevem dvorcu.  
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040631 Stroški ogrevanja 7.669 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 76,7 %glede na veljavni proračun. Sredstva postavke so bila namenjena za plačilo 
stroškov za plačilo zemeljskega plina in kurilnega olja. 

040632 Voda in komunalne storitve 276 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 27,6 % glede na veljavni proračun in zajema porabo vode za občinsko upravo. 

040634 Telefon, mobitel, fax 6.285 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 27,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov 
vseh telefonov in mobilnih telefonov občinske uprave. 

040635 Poštnina in kurirske storitve 2.187 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 54,7 % glede na veljavni proračun. 

040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva 997 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini  33,2 % glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila namenjena za 
plačilo goriva za občinsko upravo. 

040637 Vzdrževanje in popravila vozil 1.011 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 40,4 % glede na veljavni proračun.  

040638 Pristojbine za registracijo vozil 140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 28,1 % glede na veljavni proračun.  

040639 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.643 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 78,2 % glede na veljavni proračun. 

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih 1.150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 23,0 % glede na veljavni proračun. Zaposleni se stalno izobražujejo in obiskujejo 
seminarje. 

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev 15.544 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 42,6 % glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje plačilo za delo zunanjih 
sodelavcev občine. 

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za študentske prakse in druga dela prek študentskega servisa, predvsem poleti. V prvi 
polovici leta 2015 sredstva na postavki niso bila porabljena. 

040651 Tekoče vzdrževanje opreme 280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 14,0 %, glede na veljavni proračun. 
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040661 Stroški bančnih storitev 617 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 41,1 % glede na veljavni proračun. 

040662 Drugi stroški proračuna 7.494 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 92,4 % glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške, ki jih ni mogoče 
planirati in so navadno enkratne narave. 

040666 Revizijske storitve 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Notranja revizija je bila v skladu z zakonom opravljena kot vsako leto, sredstva so bila porabljena v okviru veljavnega 
proračuna. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 651 € 

040652 Nakup pisarniškega pohištva 605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 24,2% glede na veljavni proračun. Postavka je bila realizirana za nakup pisarniške 
opreme. 

040653 Nakup telekomunikacijske opreme 46 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 9,1% glede na veljavni proračun. V letu 2014 ni bilo večjih potreb po nakupu 
telekomunikacijske opreme. 

040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v polletju ni bila realizirana. 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 761 € 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 761 € 

08029001 Prometna varnost 761 € 

040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 13,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila namenjena 
delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter Vrtojba . 

08029002 Notranja varnost 0 € 

040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila porabljena. 
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 8.591 € 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 8.591 € 

10039001 Povečanje zaposljivosti 8.591 € 

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 8.591 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 27,7 % glede na veljavni proračun.  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 27.612 € 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 23.082 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 23.082 € 

041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka bo realizirana v drugem polletju. 

041103 Podpora investicij v kmetijstvu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka bo realizirana v drugem polletju. 

041105 Subvencije v kmetijstvo - društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka bo realizirana v drugem polletju. 

041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana, ker pravni posel ni bil sklenjen. 

041112 LAS Vrtojba - Vas vodnjakov 23.082 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Projekta LAS Vrtojba - Vas vodnjakov sta bila v letošnjem letu izdelana in izdana še knjiga in turistični 
vodnik. Projekt se je zaključil v mesecu maju 2015. Realizacija na postavki znaša 23.082,40 kar predstavlja 99,3 % 
porabo sredstev glede na veljavni proračun.  

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.529 € 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 4.529 € 

041109 Azil za pse in odvoz živali 4.529 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka je bila realizirana v višini 50,3 % glede 
na veljavni proračun.  

041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 



 

 25 

1104 Gozdarstvo 0 € 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 0 € 

041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana  glede na veljavni proračun in zajema vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti. Dela bodo 
opravljena v septembru: 

 Cesta Lamovo 

NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 23.798 € 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 23.798 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 23.798 € 

041205 Vodenje energetskega managementa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka bo realizirana do konca leta 

 izdelava letnega poročila in priprava letnih planov 

 iskanje finančni virov za realizacijo ukrepov 

 priprava projektnih nalog za izvedbo projektov  

041206 Lokalni energetski koncept 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana 50%, predvsem za  

 izdelava energetskih izkaznic za občinske objekte 

NAMEN IN CILJI: zmanjšanje emisij škodljivih plinov v okolje,ustvarjanje prihrankov pri energetiki in      
subvencioniranje projektov. 

041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne 1.974 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 24,7% glede na veljavni proračun in zajema vzdrževalna dela na fotovoltaični 
elektrarni. 

041212 Energetska sanacija telovadnice Vrtojba 598 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sanacija telovadnice je šele pričela. Dokončana bo septembra 2015. 

043070 Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije ter učinkovite 

rabe energije 20.727 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri energije je bila realizirana v višini 
100% glede na  veljavni proračun. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE205.996 € 

1302 Cestni promet in infrastruktura 205.996 € 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 64.830 € 

041317 Vzdrževanje javnih površin 34.476 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 49,3% glede na veljavni proračun in zajema: 

 vzdrževanje trgov in ulic v mestu in naseljih 

 čiščenje pometanje in pranje javnih cest 

 praznjenje in vzdrževanje košev za smeti 

 vzdrževanje in obnavljanje poti, meteorne kanalizacije, ograj, klopi, igral 

 postavljanje in vzdrževanje opozorilnih napisov na javnih površinah 

 tekoče in interventno vzdrževanje in obnova tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja 

 obnavljanje talne in vertikalne signalizacije 

041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic 30.354 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 20,2% in zajema: 

 vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin 

 odvodnjavanje,  

 ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme,  

 cestnih naprav,  

 čiščenje javnih površin,  

 opravljanje zimske službe 

 vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov 

 izvajanje del ob naravnih nesrečah 

 intervencijski ukrepi ko je oviran ali ogrožen promet 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 17.920 € 

041307 Traktorske in kolesarske poti 2.251 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 28,1%, zajema pa vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti na 
vrtojbenskem polju in na Gričih. 

 dela na cesti Griči 

 dela na cesti Čuklje-Zapučke 

Cilji: izboljšanje stanja cest 

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)
 4.441 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 22,2%, zajema pa izdelavo PZI levi zavijalec Vrtojbenska cesta.  

041353 Izdelava parkirišča Biotehnična šola 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana, ker ni dogovora s Petrolom. 

041357 Parkirišče, avtobusno postajališče Stari Petrol 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potreben je odkup zemljišča. 
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041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel 11.228 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 28,1 % zajema pa: 

 polaganje kabelske kanalizacije v Občini Šempeter-Vrtojba 

NAMEN IN CILJI: posodobitev omrežja 

041374 Urejanje gramozna pot 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela pričnejo avgusta 2015. 

041377 Izdelava  mostu Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni realizirana, ker je potrebno za umestitev mostu sprememba OPN. 

041390 Izdelava  mostu v Šempetru 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena popravilu mostu v Šempetru in PGD dokumentacija za nov most. 

041392 Ureditev parkirišča v Podmarku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni  bila realizirana. 

043058 Kolesarska steza in pešpot v Bazaro 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena je projektna dokumentacija PZI. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 79.256 € 

041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu 73.721 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 je bila realizirana v višini 46,1%.  

041361 Avtobusna postaja 9. september 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ne bo realizirana. 

041369 Cilj 3 - 2. CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti 1.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je zaključen. oddano zaključno poročilo prvo stopenjski kontroli. 

Realizacija na postavki znaša 1.667,56 EUR kar predstavlja 79,4 % porabo sredstev glede na veljavni proračun.  

041370 Cilj 3 - 2. T.I.P: Čezmejna integrirana Platforma 3.867 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se je zaključil v aprilu 2015. Oddano je bilo zaključno poročilo prvostopenjski kontroli. 

Realizacija na postavki znaša 3.867,04 EUR kar predstavlja 64,5 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041371 Krožišče pri policijski postaji in vhod v bolnišnico 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Čakamo na ponudbe za projektiranje. 
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041382 Ureditev ulice na Pristavi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi je razpisna dokumentacija. 

041386 Regionalno omrežje kolesarskih povezav 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena projektu »Regionalno omrežje kolesarskih povezav« za načrtovanje omrežja 
kolesarskih povezav v Goriški statistični regiji – Severni Primorski. V projektu sodelujejo vse občine Goriške 
statistične regije (13-ih občin). Projekt vodi ICRA d.o.o. Idrija. Realizacija na postavki znaša 0,0 EUR 

041391 Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela bomo začeli ko bodo prestavljeni električni in TK kabli, predvidoma v septembru 2015. 

13029004 Cestna razsvetljava 43.990 € 

041312 Plačilo javne razsvetljave 37.423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 višini 49,9%.  

041322 Obnova JR Vrtojba 2.093 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 7%, predvsem za dela na MMP Vrtojba 

041323 Obnova JR Šempeter 2.314 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 11,6%, zajema pa: 

 Obnova JR na Podmarku 

041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 2.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave. 

NAMEN IN CILJI: s sprotnim vzdrževanjem javne razsvetljave zagotoviti občanom prijetnejše in varnejše bivalno 
okolje. Postavka je bila realizirana v višini  18,0%. 

14 GOSPODARSTVO 56.223 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 28.593 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 28.593 € 

041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi 3.657 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena pripravi dokumentacije za poročanje prvostopenjski kontroli. Realizacija na 
postavki znaša 3.656,67 EUR kar predstavlja 16,9 % porabo sredstev glede na veljavni proračun.  

041404 Programi razvojnih agencij 24.936 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanje razvojnih agencij – RRA Severne Primorske in PSC – Posoški 
razvojni center (za izvajanje programov lokalnega, regionalnega, mednarodnega in strateškega pomena). 

Realizacija na postavki znaša 24.936,41 EUR kar predstavlja 50,5 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 
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041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena Primorskemu tehnološkemu parku za izvedbo projektov s področja promocije 
inovativnega podjetništva v letu 2015 (Projekt POPRI in Inkubator PTP-ja). Realizacija na postavki znaša 0 EUR.  
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega javnega 
razpisa. Realizacija na postavki znaša 0,0 EUR.   

041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za dodelitev finančnih spodbud na podlagi javnega razpisa podjetnikom za 
razvoj podjetništva in zaposlovanja v občini. Javni razpis je zaključen. V mesecu juniju so bile izdane odločbe.  

Realizacija na postavki znaša 0,0 EUR. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta. 

041425 Vzpostavitev partnerskega modela VPMUND-GO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški razvojn i regiji je 
sodelovanje med deležniki (gospodarstvo, podporno inovativno okolje in lokalna skupnost), kateri bodo pripomogli k 
spremembam poslovnega okolja, da bodo imeli podjetniki možnost razvijati nove poslovne modele na podlagi 
pridobljenih novih kompetenc. V projekt so vključene vse občine Goriške statistične regije (13-ih občin). Projekt, ki ga 
vodi RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v sodelovanju z ostalimi razvojnimi agencijami v regiji se je v celoti 
zamaknil v leto 2015 (v letu 2014 ni bilo ustreznega razpisa) in je sedaj v fazi izvedbe. Realizacija na postavki znaša 
0,0 EUR. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 27.629 € 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 27.629 € 

041403 Novoletna okrasitev mesta 9.964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjena za novoletno okrasitev občine, so bila porabljena v višini 99,6 %. 

041407 Sredstva za turistične programe 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih programov v občini na podlagi javnega razpisa. 

Realizacija na postavki znaša 2.500,00 EUR kar predstavlja 20,8 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041408 KŠTM - programi, turizem 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM.  

Realizacija na postavki znaša 11.000,00 EUR kar predstavlja 64,7 % porabo sredstev glede na veljavni proračun.   

041423 Novoletno praznovanje - organizacija 4.165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena v višini 100 % glede na veljavni proračun in bila namenjena za novoletno praznovanje. 

041426 Regijski projekt: turistični razvoj regije s tematsko potjo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt še ni bil realiziran. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.988.014 € 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.988.014 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.014 € 

041515 Ekološki otoki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelan je ekološki otok Na hribu, še ni obračuna. 

Zaradi potrebe po gradnji novih ekoloških otokov in obnovi starih je postavka namenjena ureditvi zbirnih mest za 
odpadke in kar pripomore k lepši urejenosti okolja. 

041535 Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zaključevanju projekta. 

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih 8.014 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema odvoz odpadkov, tudi nevarnih (salonitna kritina, avtomobilske gume…), zapuščenih avtomobilov 
(katerih lastnike je nemogoče izslediti) in drugo. Postavka je bila realizirana v višini 53,4%. 

NAMEN IN CILJI:  zagotovitev organiziranega odvoza nevarnih odpadkov in s tem preprečitev nastanka divjih 
odlagališč. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.975.130 € 

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 2.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka bo realizirana do konca leta 2015. 

041538 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka še ni realizirana. 

043023 Čistilna naprava v Vrtojbi 1.973.030 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana 26,6 %. 

Za območje mestne občine Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miran-Kostanjevica je v gradnji skupna čistilna naprava v 
Vrtojbi. Za ustrezno delovanje čistilne naprave mora na čistilno napravo priteči ustrezna koncentracija odpadne vode, 
zato je bilo potrebno rekonstruirati obstoječi mešani sistem in tam, kjer je to mogoče, vzpostaviti ločen sistem 
odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod. Čistilna naprava ima kapaciteto 50.500 PE, nove kanalizacije v 
treh občinah bo zgrajeno v dolžini 18,74 km. Istočasno z gradnjo kanalizacije se obnavlja vsa potrebna komunalna 
infrastruktura in ceste. 

NAMEN IN CILJI: doseganje s predpisi določene zahteve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, 
izboljšanje kanalizacijskega omrežja v Občini Šempeter-Vrtojba, povečati število priključenih gospodinjstev na javno 
kanalizacijo, izboljšanje stanja vodotokov Vrtojbice in Vipave  

STANJE: onesnaženi vodotoki zaradi fekalnih odplak 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 4.870 € 

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo) 3.625 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 24,2%, zajema pa: 

 čiščenje jarka na Čukljah 

 deratizacija Vrtojbice  

NAMEN IN CILJI: boljši pretok vode, manjša nevarnost poplav 
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STANJE: na določenih delih vodotokov in jarkov je oviran pretok vode  

041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje 1.244 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana 6,2 %. 

Izdelava projektne dokumentacije za odvodnjavanje zalednih vod Čuklje. 

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST 425.959 € 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 21.927 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 21.927 € 

041600 Dokumentacija za javno infrastrukturo OPPN Caufovo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projektno dokumentacijo 

Stanje: še vedno niso sprejete  spremembe in dopolnitve OPPN Caufovo, v sklopu mnenje na dokument bo v odlok 
OPPN zapisan pogoj, da gradnja cest oziroma novih utrjenih površin pred izvedbo protipoplavnih ukrepov na 
območju Čuklje in Zapučke ni možna. Postavka tako trenutno  ni realizirana. 

0416107 RPN Obvoznica Volčja Draga 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti strokovne podlage za prostorski akt, aktivnosti bodo potekale v sodelovanju z Občino Renče-
Vogrsko. Postavka trenutno ni realizirana. 

0416113 Idejne zasnove parkovnih/zelenih površin 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti strokovne podlage za urejanje. 

Stanje: ni aktivnosti. 

0416114 Dokumentacija za krožišče "Letrika, Bazara, ABK" 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projekte za izvedbo zaradi uvrstitve v proračun države. 

Stanje: projekti so narejeni in revidirani. 

0416116 PGD, PZI za parkirišča ob Cvetlični ulici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projekte za parkirišče. 

Stanje: dogovori z družbo Petrol (skupna ureditev) se že nekaj časa ne nadaljujejo. 

0416124 OPPN Poligon varne vožnje v Šempetru pri Gorici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti strokovne podlage in akt za umestitev poligona. 

Stanje: v postopku spreminjanja OPN bo obveznost izdelave OPPN črtana, zato postavka ne bo potrebna. 

0416129 Uskladitev POSZ z OPN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: uskladitev, izpolnitev zakonske obveznosti. 

Stanje: izvedeno, čakamo račun. 
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0416131 Spremembe in dopolnitve OPPN Caufovo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: spremeniti prostorski akt. 

Stanje: postopek v teku, zaključek predviden v septembru 2015. 

0416139 Aplikacija za izdelavo lokacijske informacije in potrdil o namenski rabi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: posodobitev izdelave lokacijskih informacij in potrdil. 

Stanje: posodobitev bo potrebna po sprejemu sprememb in dopolnitev št. 2 OPN, predvidoma v oktobru 2015.  

0416140 Spremembe in dopolnitve OPN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: usklajevanje dokumenta glede na potrebe in ugotovljene pomanjkljivosti. 

Stanje: aktivnosti za spremembe in dopolnitve št. 2 OPN bodo predvidoma zaključene v oktobru 2015. Pričele bodo 
aktivnosti izdelave strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve št. 4, zato bo potrebno sredstva na postavki 
ustrezno povečati s prerazporeditvijo.  

0416141 Projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov Čuklje, Zapučke 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projekte za protipoplavne ukrepe. 

Stanje: projekti so v izdelavi. 

0416144 Projektna dokumentacija za ureditev rekreacijskega centra Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projekte za ureditev. 

Stanje: izdelana je idejna zasnova, v teku so aktivnosti za pridobitev projektov za gradbeno dovoljenje za 
infrastrukturo in osnovne ureditve. 

0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projekte za regulacijo. 

Stanje: zaenkrat ni aktivnosti. 

0416152 PGD, PZI za vzdrževalnik deževnih vod v Šempetru 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti projekte za gradbeno dovoljenje in izvedbo. 

Stanje: ni aktivnosti. 

041676 OPPN  Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti 14.558 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti prostorski akt. 

Stanje: v marcu 2015 opravljena javna razgrnitev in obravnava, predvidevamo sprejem akta v septembru 2015. 

041681 Program opremljanja OPPN Caufovo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobiti program kot osnovo za izračun cene komunalne opreme. 

Stanje: ni aktivnosti, glede na pogoje za gradnjo cest (pogojevano s predhodno izvedbo protipoplavnih ukrepov) ni 
določenega časovnega roka za izdelavo. 

041686 Študije, preverbe, idejne rešitve, geomehanska poročila 7.369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: postavka namenjena študijam, preverbam, idejnim rešitvam in za geomehanska poročila. Postavka je 
realizirana v višini 75%. 
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041690 Strokovne podlage - poplavna območja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: postavka namenjena sodelovanju občine v postopkih za državne protipoplavne ukrepe. 

Stanje: do sedaj postavka še ni bila realizirana. 

1603 Komunalna dejavnost 131.395 € 

16039001 Oskrba z vodo 6.351 € 

0416117 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina) -vodovodna omrežja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Postavka še ni realizirana. 

041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0 € 

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja 6.351 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 4,3% 

-  Zamenjava vodovodne cevi Ulica padli borci v Šempetru 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.430 € 

041603 Pokopališče Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka še ni bila realizirana. 

041634 Pokopališče Šempeter 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija za širitev pokopališča je izdelana, čakamo na gradbeno dovoljenje 

NAMEN IN CILJI: zadostiti povpraševanju po novih grobnih in žarnih poljih. 

041672 Vzdrževanje pokopališč 13.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 višini 38,4%. 

16039003 Objekti za rekreacijo 25.943 € 

041424 Projekt Soča/Isonzo: EZTS-GO: Rekreacijski center  Vrtojba 952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je fazi izvajanja. Sredstva so bila namenjena za izdelavo geodetskega načrta za potrebe nadaljevanja 
projekta. Realizacija na postavki znaša 951,6 EUR kar predstavlja 9,5 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

0416102 Oprema za trim stezo fitnes 817 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizirano je  7,8 % del. 

0416103 Športni park Šempeter 12.969 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je v izvajanju. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba za izvedbo gradbeno-obrtniških del.  
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Realizacija na postavki znaša 12.968,60 EUR kar predstavlja 6,6 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 
Sredstva bodo predvidoma v celoti porabljena v drugi polovici leta. 

041629 Otroška igrišča, druga igrišča 11.206 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je 100 %: 

-  popravilo igrišč Pod Laze v Vrtojbi 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 85.671 € 

040428 Urbana oprema 283 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 5,7% glede na veljavni proračun in zajema: 

 nakup klopi 

NAMEN IN CILJI:  urediti prijaznejše okolje v Občini in skrb za boljše počutje občanov. 

040429 Hortikulturna ureditev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve na območju občine. 

NAMEN IN CILJI: vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na območju občine. 

Postavka ni bila realizirana. 

0416136 Vračilo komunalnih prispevkov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema morebitno vračilo komunalnih prispevkov, ki so jih investitorji Občini Šempeter-Vrtojba že plačali, na 
podlagi Odločb o odmeri komunalnih prispevkov, a z gradnjo objektov niso začeli.  

NAMEN IN CILJI: zadostiti določilom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki navaja v katerih primerih mora občina 
komunalni prispevek investitorju vrniti. 

Postavka ni bila realizirana. 

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve 83.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 18 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,9%. 

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi 829 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje stroške vodenja evidenc  (vodenje katastra in računovodskih evidenc) v občini Šempeter-Vrtojba v 
zvezi z infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 

NAMEN IN CILJI: ažurirano dopolnjevanje katastra omogoča vpogled v stanje in omogoča planiranje izgradnje 
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. 

041673 Vodarina - javne pipe 136 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje plačilo stroškov porabljene vode za tri javne pipe v občini Šempeter-Vrtojba. 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 34%.  
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041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost 1.055 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

Postavka je bila realizirana v višini 52,8%. 

041689 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 12.337 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3.938 € 

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov 3.938 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 19,7% glede na veljavni proračun in zajema: 

 obnova stanovanjskega objekta Cesta goriške fronte 

NAMEN IN CILJI: obnova stanovanja in  izboljšanje bivalnih pogojev. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 8.400 € 

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine 8.392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 (del kupnine) 7 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje del kupnine od stanovanjskih kreditov in sicer plačanih obrokov in je bila realizirana v višini 0,5 % 
od veljavnega proračuna. 

NAMEN IN CILJI: plačilo obveznosti po delitveni bilanci med MONG in Občino Šempeter-Vrtojba, ki izhaja iz 
»Jazbinškovega zakona«. 

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

stavbna zemljišča) 260.299 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 15.485 € 

041606 Študije in projektna dokumentacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

041610 Cenitve 1.415 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila delno realizirana v višini 20,21% in je namenjena za poplačilo stroškov izdelave cenilnih zapisnikov. 
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 0416101 Odškodnine za služnost       12.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 40,91%, namenjena je bila za plačilo stroškov odškodnin zaradi sklenjenih pogodb 
o ustanovitvi služnosti.  

0416106 Nakup stavbe Griči 14 v Vrtojbi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z zadnjim lastnikom še tečejo.   

041611 Ureditev meja, parcelacija 1.522 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 7,61% za plačilo geodetskih storitev ureditev meja in parcelacij.  

0416138 Najem zemljišč 436 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin skladno z najemnini pogodbami, realizirana v višini 100%. 

16069002 Nakup zemljišč 244.815 € 

041612 Nakup zemljišč 244.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 41,73% in realiziracija poteka skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2015.  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 16.083 € 

1702 Primarno zdravstvo 0 € 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 0 € 

041701 Drugi odhodki - zdravstvo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zdravstvene programe in še niso bila koriščena.  

041704 Zdravstveni programi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnega zavoda, za 
sofinanciranje ambulante za odvisnosti. Postavka še ni bila koriščena. 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 1.000 € 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 1.000 € 

041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja zobozdravstvo. 
Postavka je bila 100 % izkoriščena. 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 15.083 € 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 9.745 € 

041702 Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane osebe 9.745 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki niso zavarovani iz 
drugega naslova, kot narekujejo zakonski predpisi. Potrošilo se je  28,7 % namenjenih sredstev.  

17079002 Mrliško ogledna služba 5.338 € 

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 5.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij, prevozov na obdukcije, na 
podlagi zakonskih predpisov. Poraba v prvi polovici leta je bila 33,4 % in glede na potrebe. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 165.779 € 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.500 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 € 

041842 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

18029002 Premična kulturna dediščina 4.500 € 

041820 Muzej - programi in projekti 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov z namenom ohranjanja zgodovinske in 
arheološke dediščine, na podlagi letne pogodbe. Postavka je bila 100 % izkoriščena. 

1803 Programi v kulturi 122.001 € 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 42.438 € 

041816 Goriška knjižnica 42.438 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač zaposlenim v knjižnici, materialnim stroškom, stroškom potujoče 
knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig na podlagi pogodbe.  Porabilo se je 50 % sredstev na postavki in cilj je bil 
dosežen. 

18039002 Umetniški programi 10.000 € 

041819 Gledališče - programi in projekti 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje gledaliških programov in projektov in so bila porabljena po 
pogodbi. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen. 

041821 Kulturni dom 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov kulturnih domov in so bila porabljena po 
pogodbi. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 18.516 € 

041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis 14.516 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razpis je bil v višini 51.000,00 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 28,5 % izkoriščena v skladu s 
pogodbami. 

041822 JSKD Nova Gorica 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova Gorica. Postavka je bila 100 % 
izkoriščena in cilji doseženi. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 3.141 € 

041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti 3.141 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena medijem (objave na TV, radiu, periodične TV oddaje, prireditve…) v smislu obveščanja 
občanov Občine Šempeter-Vrtojba in širše javnosti. Postavka je realizirana v višini 38,6%. 

18039005 Drugi programi v kulturi 47.906 € 

041801 Drugi odhodki- kultura 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje kulturnih programov, dogodkov, slovesnosti. Postavka ni bila realizirana. 

041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in programov ter blaga z vsebino varovanja kulturne 
dediščine in še niso bila koriščena v prvi polovici leta. 

041807 Boreljada 120 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 1,7 %. 

041809 Akcije v kulturi 2.945 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške sofinanciranja koncertov, razstav, umetniških kolonij, literarnih izdaj in 
kulturnih prireditev v občini. Postavka je bila 51,5 % porabljena. 

041810 Praznik Sv. Petra - prireditev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka bo realizirana v drugem polletju.  

041812 Kulturni praznik 1.648 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku. Postavka je bila v celoti 
realizirana. 

041823 KŠTM plače 22.493 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka je bila 51,5 % izkoriščena. 
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0418233 KŠTM materialni stroški 1.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za materialne stroške za zaposlene v zavodu. Postavka je bila 93,1 % 
izkoriščena. 

041877 Spominsko zgodovinske organizacije 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju društev po razpisu, za sofinanciranje programov in delovanja 
društev in so do sedaj 50 % izkoriščena. 

041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve 2.025 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo blaga in storitev za zavod (tekoči stroški). Postavka je bila 25 % izkoriščena. 

0418801 KŠTM sredstva za osnovna sredstva 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za zavod. Postavka je bila 71,4 % izkoriščena. 

041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov - razpisov, na katere se zavod prijavlja. Postavka je še 
neizkoriščena. 

041882 KŠTM - programi: kultura 11.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke se črpajo sredstva za programe zavoda s področja kulture (revija pevskih zborov, poletni 
kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave, zimski program…). Sredstva so bila porabljena 50 % v okviru 
aktivnosti in potreb. 

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 izdelava projektne dokumentacije 

NAMEN IN CILJI: preureditev kinodvorane v kulturni dom in s tem zadovoljiti želje občanov. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 5.434 € 

18049001 Programi veteranskih organizacij 5.434 € 

041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…) 5.434 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in delovanje društev in so bila razdeljena na podlagi 
javnega razpisa. Postavka je bila 58,6 % izkoriščena. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 33.844 € 

18059001 Programi športa 31.597 € 

041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis) 7.999 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v višini 50 % porabljena za sofinanciranje športnega trenerja in dodeljena na podlagi razpisa za 
šport.  
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041833 Večje športne prireditve 1.261 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih prireditev, ki so se dogajale na ali za področje občine.  
Postavka je bila porabljena 38,2 %. 

041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi) 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja tehnične kulture, razdeljena 
na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 50 %.  

041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja radioamaterstva, dodeljena 
na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 50 %.  

041841 Športna društva, programi  in drugo 18.602 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih društev, na podlagi razpisa 
za šport. V skladu s pogodbami je bila postavka porabljena 32,8 %. 

041862 Športni zavodi 235 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje športnih aktivnosti  (tekmovanja, tečaji za otroke in podobno) ter za 
prireditev Športnik Goriške in so bila  porabljena glede na potrebe v višini 15,7 % . 

041883 KŠTM - programi: šport 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke se črpajo sredstva za programe zavoda s področja športa (športne igre med pobratenimi 
občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, …). Sredstva so bila porabljena 27,8 % v okviru 
aktivnosti in potreb. 

18059002 Programi za mladino 2.247 € 

041851 Mladinske organizacije javnega pomena 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom javnega interesa in 
niso bila še črpana. 

041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok 2.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške počitniškega varstva otrok, mladinskih aktivnosti, nagrad za najboljše 
učence ipd. in porabljena 25 %. 

041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta, počitniško varstvo in druge 
počitniške aktivnosti otrok in niso bila še koriščena. 

041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso še bila porabljena, ker je občina prejeti račun za najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba) 
zavrnila zaradi napake. Čakamo da Ministrvo za javno upravo iz Ljubljane pošlje nov račun.    
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041885 KŠTM - programi: mladina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema sredstva za programe za mlade (delavnice za otroke in mladino, podpora mladim 
amaterskim glasbenim skupinam, počitniške aktivnosti, aktivnosti ob tednu otroka…), ki jih izvaja ali pripravlja zavod. 
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

19 IZOBRAŽEVANJE 533.335 € 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 352.734 € 

19029001 Vrtci 350.637 € 

041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače) 228.340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in porabljena 54,4 %. 

041907 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke) 30.857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plače – prispevke zaposlenih v vrtcu. Poraba je bila 51,4 %. 

041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve) 50.199 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške. Poraba je bila 50,2 %. 

041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za predšolski program in se bodo koristila v drugi polovici leta. 

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 36.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, predšolskih otrok, ki vrtce obiskujejo 
v drugih občinah. Poraba je bila 46,4 % glede na potrebe. 

041924 Publikacija vrtca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške publikacije, ki pa niso bila še koriščena. 

041929 Novoletna obdaritev otrok 5.059 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in 91,1 % porabljena in cilji 
doseženi. 

041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ne še realizirana 

 kontrole, periodični pregledi 

 zamenjava oken 

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 2.097 € 

041925 Cicibanove urice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje bralnih uric za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in niso bila še koriščena. 
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041926 Športni programi predšolskih otrok 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju športnih aktivnosti za predšolske otroke in  so bila 100 % izkoriščena. 

041927 Druge aktivnosti otrok 97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za druge predšolske programe in porabljena 3,2 %v prvi polovici leta. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 138.358 € 

19039001 Osnovno šolstvo 138.358 € 

041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo 94.487 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program), poraba je bila 44,2 %. 

041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke 13.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  namenjena za plače – prispevke zaposlenih v šoli. Poraba je  bila 43,8 %. 

041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve 27.666 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v šoli in druge stroške v zvezi z zaposlenimi (obvezni zdravniški pregledi 
ipd.) in šolskim programom. Poraba je bila 34,20 %. 

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka spada med investicijske transfere in je bila realizirana v višini 0,5%, zajema pa: 

 vzdrževalna dela, meritve 

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji. 

041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena vzdrževanju OŠ Kozara na podlagi pogodbe in še nekoriščena v prvi polovici leta. 

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je še nekoriščena. 

041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa za šolske in predšolske otroke in še niso bila 
izkoriščena. 

041956 Osnovna šola Kozara 2.795 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara po veljavni pogodbi, glede na število otrok 
iz občine, ki programe zavoda obiskujejo. Poraba je bila 55,9 %. 
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19039002 Glasbeno šolstvo 0 € 

041913 Glasbena šola 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Glasbene šole Nova 
Gorica katere soustanovitelj je občina in se bodo koristila v drugi polovici leta. 

041981 Glasbena šola vzdrževanje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

1904 Terciarno izobraževanje 0 € 

19049002 Visokošolsko izobraževanje 0 € 

041914 Sofinanciranje visokošolskega centra 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki  so namenjena sofinanciranje delovanja in programov VIRS-a (soustanovitelj 
občina) in še niso izkoriščena. 

041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje študijskega programa Multimedijske tehnologije, ki 
se izvaja v Vrtojbi in še niso bila črpana. 

1905 Drugi izobraževalni programi 11.614 € 

19059001 Izobraževanje odraslih 1.846 € 

041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole) 936 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v šoli in so bla 46,8 % porabljena. 

041923 Različna izobraževanja v vrtcih 910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih. Postavka je bila porabljena 15,2 
% glede na izvedene aktivnosti. 

19059002 Druge oblike izobraževanja 9.768 € 

041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS 462 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za predavanja za starše z vsebino preventive na področju različnih odvisnosti. Postavka 
je bila 17,8 % porabljena. 

041910 Različni projekti v šoli, programi 3.634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: tekmovanja, plavalni tečaji, sodelovanje in projekti z 
drugimi šolami… in porabljena do 55,9 % glede na potrebe programov izvedenih v šoli. 

041912 Ljudska univerza 5.672 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so  namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a. V letu 2015 se je izpolnilo pogodbo 2014  in 
koristilo 75,6 % postavke. 
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041976 Nagrade za talente 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nagrade za mlade, ki se bodo prijavili na  razpis. Postavka še ni bila koriščena.  

1906 Pomoči šolajočim 30.630 € 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 15.059 € 

041902 Regresiranje prevozov v šolo 12.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške prevozov otrok v šole (višji razredi Vrtojba –Šempeter, dijaške vozovnice). Poraba 
je bila 43,5 %. 

041903 Regresiranje šolske prehrane 2.879 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške prehrane otrok, na podlagi prejetih vlog in izdanih odločb. Izkoriščene je bilo 19,2 
% proračunske postavke. 

19069003 Štipendije 15.571 € 

041905 Sklad za štipendiranje 15.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabilo se je 38,9 % sredstev te proračunske postavke za štipendije po pogodbah in odločbah na podlagi odloka o 
štipendiranju. 

20 SOCIALNO VARSTVO 147.491 € 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 1.800 € 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 1.800 € 

042001 Drugi transferji - sociala 1.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, povečanje socialne varnosti občanov, 
druge aktivnosti lokalnega pomena). Poraba je bila v prvi polovici leta 51,4 %.  

2002 Varstvo otrok in družine 16.852 € 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 16.852 € 

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok 3.091 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pomoč občanom v socialnih stiskah in porabljena v višini 28,9 % postavke. 
Upravičenci do denarne pomoči so sredstva prejeli na podlagi izdanih odločb. 

042009 Denarne pomoči za novorojenčke 13.761 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, na podlagi pravilnika. Poraba je bila 55 %. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 128.839 € 

20049002 Socialno varstvo invalidov 0 € 

042004 Izplačila družinskemu pomočniku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so rezervirana za sofinanciranje družinskega pomočnika. Ker teh potreb še  ni bilo se postavka 
še ni izkoristila. 

20049003 Socialno varstvo starih 81.016 € 

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu 42.589 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje oskrbe v institucionalnem varstvu starejših in invalidov, 
po zakonu upravičenim občanom. Poraba postavke je bila 34,1 %.  

042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu 27.191 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške storitve pomoči na domu glede na število oskrbovalk in 
uporabnikov. Postavka je bila izkoriščena 41,2 % v prvi polovici leta. 

042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše 2.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila  namenjena za društva upokojencev na podlagi javnega razpisa in so se do sedaj 
potrošila 50 %.   

042013 Obratovalni stroški za CDAS 682 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so  namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših in porabljene je bilo 
17,1 % postavke glede na nastale stroške. 

042021 CDAS - animator 7.936 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti starejših. Porabljene je bilo 
34,5 % postavke.  

042022 CDAS - prostori 48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za dnevne aktivnosti starejših in so 
bila izkoriščena v 4,8 % v prvi polovici leta. 

042023 ZIC - stroški vodenja 221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,8 % in zajema le stroške, ki omogočajo, da ne nastaja večja škoda na objektu. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 14.128 € 

042003 Subvencije stanarin 10.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za subvencioniranje najemnin za stanovanja občanom in drugih stroškov v zvezi 
s tem. Postavka je bila 57,7 % porabljena. 
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042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis 3.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem področju, na 
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 50 % izkoriščena.  

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 33.695 € 

042010 Humanitarne organizacije 8.195 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem področju., na 
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 82 % izkoriščena.  

042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ 25.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za delovanje in programe RK ter kritju osnovnih življenjskih stroškov upravičenim 
občanom v socialnih stiskah po odločbah. Poraba je bila 82,3 % v skldu s pogodbo in odločbami. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 10.057 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 10.057 € 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 10.057 € 

042203 Odplačilo obresti zadolževanja 10.057 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 14,4% glede na veljavni proračun. 

05 Skupna občinska uprava  9 5 . 2 0 2  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 95.202 € 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 

lokalne ravni 95.202 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 95.202 € 

050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 77.471 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bilo v medobčinski upravi zaposlenih šest oseb, in sicer vodja MU, ki je hkrati inšpektor, inšpektor, trije 
občinski redarji in svetovalka. Postavka je bila realizirana v višini 47,5%. 

050606 Jubilejne nagrade in odpravnine SOU 289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 26,5%. 

050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje 154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene na SOU, realizirana je 
bila v višini 20,4 % glede na veljavni proračun. 

050616 Pisarniški material in storitve 392 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 8,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva so 
bila porabljena za nakup pisarniškega materiala. 
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050617 Čistilni material in storitve 241 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 24,1 %. Sredstva so bila porabljena za nakup 
čistilnega materiala in storitev. 

050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za varovanje zgradbe in prostorov v prvi polovici leta 2015 nismo porabili nič sredstev. 

050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU 355 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 29,5%. Sredstva so bila porabljena za nakup 
strokovne literature in časopisa.   

050620 Računalniške storitve 2.915 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 41,6 %. Sem sodi vzdrževanje računalniških 
programov INPORES, DOKSIS … in vzdrževanje opreme. 

050621 Uniforma in službena obleka 514 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 14,7 %. Sredstva smo namenili za nakup 
službenih redarskih uniform.  

050622 Strokovno izobraževanje SOU 283 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 9,4%. Zaposleni so se udeležili nekaj 
strokovnih seminarjev, delavnic ter izobraževanj. 

050623 Telefon, mobitel, fax SOU 841 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 22,7%. Sredstva smo porabili za stroške 
telekomunikacij. 

050624 Poštnina in kurirske storitve 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 10,0%. Sredstva smo porabili za plačilo 
poštnih storitev. 

050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.025 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 36,8 %. Sredstva smo porabili za nakup goriva 
treh službenih vozil. 

050626 Vzdrževanje in popravila vozil 869 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila prvem polletju 2015 porabljena v višini 29,0 %. Sredstva smo porabili za vzdrževanje in 
popravila teh službenih vozil. 

050627 Pristojbine za registracijo vozil 105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 27,4%. Sredstva smo porabili za registracijo 
službenih vozil.  
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050628 Zavarovalne premije za motorna vozila 684 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 22,8 %. Sredstva smo porabili za plačilo 
zavarovalnih premij službenih vozil. 

050629 Pisarniška oprema 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju 2015 ni bila uporabljena. 

050630 Računalniška oprema 1.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 53,8%.Sredstva smo porabili za nakup novega 
računalnika in tiskalnika.  

050631 Računalniški programi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2015 nismo porabili nič sredstev za nakup računalniških programov. 

050632 Najemnine za poslovne prostore 6.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena  v višini 46,6%. Sredstva so bila porabljena za najem 
prostorov MU. 

050633 Nakup druge opreme 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju 2015 ni bila uporabljena.  

050635 Drugi operativni odhodki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju 2015 ni bila uporabljena. 

050636 Zavarovalne premije 139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju 2015 porabljena v višini 23,1%. Sredstva smo porabili za zavarovalne 
premije zaposlenih. 

06 Režijski obrat  8 9 . 1 6 9  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 0 € 

0403 Druge skupne administrativne službe 0 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 0 € 

060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D" 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

060407 Rekonstrukcija tehtnice na MMP Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 89.169 € 

0603 Dejavnost občinske uprave 89.169 € 

06039001 Administracija občinske uprave 89.169 € 

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 34.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 49,9, % glede na veljavni proračun. Izplačila plače uravnava plačna lestvica. 
Zadnja objavljena je bila v Ur.L. št. 95/2014 z dne 29.12.2014 in velja do 31.12.2015. Vrednosti plačnih razredov se 
do 31.12.2015 ne uskladijo.  

060603 RO - voda in komunalne storitve 6.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabljajo za sanitarne prostore na Parkingu »D« in priključke, katerih uporabnik je RO. Proračunska 
postavka je bila realizirana v višini 50,8 % glede na veljavni proračun. 

060604 RO - telefon, mobi, fax 138 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 19,7 % od veljavnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za 
stroške telekomunikacije. 

060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj 86 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 20,4% glede na veljavni proračun.  

060616 RO - računalniške storitve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

060617 RO - pisarniški material in storitve 394 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 19,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup pisarniškega materiala. 

060618 RO čistilni material in storitve 890 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 29,7 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup čistilnega materiala in storitev. 

060619 RO električna energija parking MMP 5.634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 47,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo električne energije na parkirnem prostoru. 

060620 RO poštnina in kurirske storitve 163 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 54,4 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo poštnine. 
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060621 RO Goriva in maziva RO 2.207 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 36,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
nakup goriva in maziv. 

060626 Drugi odhodki RO 775 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 7,9 % glede na veljavni proračun. Postavka zajema enkratne stroške, 
ki jih ni mogoče predvideti s proračunom. 

060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 20.722 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 40,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo storitev varovanja parkirišča na MMP. 

060628 Tekoči stroški vzdrževanja 3.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 64,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
tekoče vzdrževanje objektov in opreme. 

060629 Nakup materiala 4.126 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 41,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porab ljena za 
nakup materiala, ki ga režijski obrat uporablja pri svojem delu. 

060630 Nakup opreme 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

060631 Najem parkirišča 5.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 23,8 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo najemnine parkirišča. 

060632 Najem skladišča 931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 23,3 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo najema skladišča. 

060633 Vzdrževanje in popravila vozil 1.447 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 57,9 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
vzdrževanje in popravilo vozil. 

060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil 330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 55,1 % glede na veljavni proračun. 

060635 Zavarovalne premije za motorna vozila 217 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 41,6 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 
plačilo zavarovalnih premij po zavarovalnih policah. 
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060637 Drugi splošni material in storitve 1.017 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 33,9 % glede na veljavni proračun. 

060638 Študentsko delo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

060639 Programska oprema, računalniki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

04 Občinska uprava  0  €  

20 SOCIALNO VARSTVO 0 € 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 € 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 0 € 

042024 Kapitalski vložek ZIC 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

C C. RAČUN FINANCIRANJA  - 2 0 3 . 8 7 0  €  

04 Občinska uprava  2 0 3 . 8 7 0  €  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 203.870 € 

2201 Servisiranje javnega dolga 203.870 € 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
 198.545 € 

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje) 198.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  v okviru veljavnega proračuna. 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 5.326 € 

042204 Odplačilo dolga (domače zadolževanje - stanovanjski kredit) 5.326 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  v okviru veljavnega proračuna. Skupaj letna  glavnica 2015 stanovanjski kredit -
Jazbinšek je znašala 7.102,83€, do 30.06.2015 je bilo odplačanih 5.325,69 €, razlika zapade v drugo polletje. 


