OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE
ŠEMPETER – VRTOJBA ZA LETO 2015
01 - Občinski svet
01 OBČINSKI SVET
0101 Politični sistem
01019001 Dejavnost občinskega sveta
• 010101 Delovanje občinskega sveta – sejnine
Postavka je predvidena glede na plan plače župana. Sredstva na postavki so namenjena za plačilo
sejnin svetnikov. Postavka se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010103 Financiranje političnih strank
Postavka je planirana po planu financiranja političnih strank v letih 2015 in 2016. Sredstva na postavki
so namenjena za plačila političnim strankam. Postavka se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010106 Delovna telesa občinskega sveta
Sredstva na postavki so namenjena za plačila raznim komisijam, odborom,… občinskega sveta.
Postavka se v letih 2015 in 2016 glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010110 Reprezentanca
Sredstva so namenjena porabi sredstev za reprezentanco občinskega sveta. Postavka se glede na
proračun 2014 ne spremeni.
• 010111 Informatika in vzdrževanje strojne in programske opreme
Sredstva so namenjena za morebitne stroške vzdrževanja prenosnih računalnikov občinskih
svetnikov. Postavka se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010113 Protokol
Postavka je namenjena pokrivanju protokolarnih stroškov občinskega sveta in se glede na proračun
2014 ne spremeni.
• 010114 Javnost dela občinskega sveta – snemanje sej
Postavka zajema stroške plačila snemanja sej in se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010115 Krajevni odbor Vrtojba – obratovalni stroški
Postavka je namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne
storitve, telefon,…) in se glede na proračun 2014 ne spremeni.
•

010116 Krajevni odbor Vrtojba – delovanje
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Postavka vključuje sredstva za delovanje odbora. V stroške so zajeta tudi praznovanja, katerih so
sami organizatorji. Postavka se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010117 Krajevni odbor Šempeter – obratovalni stroški
Postavka je namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov (električna energija, voda in komunalne
storitve, telefon,…) in se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010118 Krajevni odbor Šempeter – delovanje
Postavka vključuje sredstva za delovanje odbora. V stroške so zajeta tudi praznovanja, katerih so
sami organizatorji. Postavka se glede na proračun 2014 ne spremeni.
• 010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku
Sredstva na postavki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket,
priznanj in denarnih ter drugih nagrad. Postavka se glede na proračun 2014 poveča za cca. 10%.
010120 Bilten – glasilo
Sredstva na postavki so namenjena za oblikovanje, tisk in ponatis publikacij, monografij… (letaki,
bilteni, knjige). Postavka se glede na proračun 2014 ne spremeni.
•

• 010122 Izobraževanje članov občinskega sveta
Odpira se nova proračunska postavka. Sredstva na postavki so namenjena za plačilo izobraževanj
članov občinskega sveta.
• 010123 Mednarodno sodelovanje
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje sodelovanja s pobratenimi občinami in drugimi
ustanovami in organizacijami iz tujine.

02- Nadzorni odbor
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
• 020201 Delovanje nadzornega odbora
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo delovanja nadzornega odbora. Postavka se v letih 2015
in 2016 glede na leto 2014 ne spremeni.
• 020202 Reprezentanca
Sredstva so namenjena porabi sredstev za reprezentanco nadzornega odbora. Postavka se v letih
2015 in 2016 glede na leto 2014 ne spremeni.
• 020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora
Sredstva so namenjena porabi sredstev za izobraževanje članov nadzornega odbora. Postavka se v
letih 2015 in 2016 glede na leto 2014 poveča.
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03- Župan
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
• 030104 Plače in nadomestila podžupana
Sredstva so namenjena za izplačilo plače in nadomestila plače podžupanu. Postavka se v letu 2015 in
2016 glede ne proračun 2014 zniža.
• 030105 Plača, regres za letni dopust
Plača župana in regres za letni dopust je planirana glede na planirano porabo v letu 2014, sredstva na
postavki so namenjena za izplačilo plače in regresa za letni dopust župana. Postavka je v primerjavi s
proračunom 2014 enaka, razen na podpostavki za dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost.
• 030107 Prehrana med delom župana
Postavka predstavlja povračilo stroškov prehrane župana in se glede ne proračun 2014 mainimalno
spremeni.
• 030113 Drugi izdatki za službena potovanja
Sredstva na postavki so namenjena za izdatke za službena potovanja (kilometrina, dnevnice,
cestnine,…).
• 030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja župana.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 zmanjša in sicer glede na dejanska izplačila v letu 2014.
• 030116 Ostali stroški službenih poti – podžupan
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov na službenih poteh podžupana. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
• 030412 Reprezentanca
Sredstva so namenjena porabi sredstev za reprezentanco župana. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 030413 Protokol
Postavka je namenjena pokrivanju protokolarnih stroškov župana. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
• 040710 CZ – telefon, telefaks
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov telefona Civilne zaščite. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040711 Prenos alarmnih signalov
Sredstva na postavki so namenjena prenosu alarmnih signalov. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč
Sredstva na postavki so namenjena plačilu tekočih stroškov vzdrževanja zaklonišč. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040714 Redna dejavnost CZ
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo redne dejavnosti Civilne zaščite. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040715 Redna dejavnost – društva
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje redne dejavnosti društva. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040716 Redna dejavnost – požarna straža
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje redne dejavnosti požarne straže. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Sredstva na postavki so namenjena
za financiranje vaj Civilne zaščite ter strokovnega
izpopolnjevanja. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.

• 040718 Nakup opreme MTS za CZ
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme MTS in CZ, za nemoteno delovanje le-te in
zagotavljanja čim boljših pogojev zaščite in reševanja. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne
spremeni.
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
• 040702 Sredstva za protipožarno varnost – PGD Šempeter
Sredstva na postavki so namenjena financiranje protipožarne varnosti za PGD Šempeter. Postavka se
v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
•

040702 Nakup vozila – PGD Šempeter
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Sredstva na postavki so namenjena nakupu novega vozila za gozdne požare.
• 040705 Sredstva za opremo iz požarne takse – PGD Šempeter
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme za PGD Šempeter. Sredstva so namenska.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040706 Sredstva za protipožarno varnost – Gasilska zveza
Sredstva na postavki so namenjena za protipožarno varnost Gasilske zveze. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040707 Sredstva za protipožarno varnost – javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Sredstva na postavki so namenjena za protipožarno varnost. Postavka se uskladi glede na finančni
plan Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost za leto 2014. V letu 2015 in 2016 se
predvideva enako vrednost sredstev kot v letu 2014.
• 040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme in plačilo stroškov dvorane. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2303 Splošna proračunska rezervacija
23039001 Splošna proračunska rezervacija
• 032301 Tekoča proračunska rezerva
Postavka v višini 20.000,00 EUR je namenjena nepredvidenim dogodkom, ki niso planirani v
proračunu. Postavka ostaja nespremenjena.
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04-Občinska uprava
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
• 040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke – provizije
Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov UJPa. Postavka se v primerjavi s proračunom
2014 ne spremeni.
• 040206 Občinska blagajna
Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov občinske blagajne v Vrtojbi. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 zniža, glede na dejanske odhodke v letu 2014.
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
• 040301 EZTS – evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Sredstva na postavki so namenjena operativnemu delovanju EZTS-ja in so določena skladno z
statutom EZTS.
• 040307 Cilj 3 – 3. razpis standardni projekt TRADOMO ožje čezmejno območje
Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju. Projekt
spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na obalnem območju je
cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno čezmejnega območja; izboljšati
dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem, ter vzpostavitev javnega potniškega
in pomorskega prevoza. V naši občini se načrtuje opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z
elektronskimi tabelami z voznimi redi ter ostalimi koristnimi informacijami, ter ureditev novega
avtobusnega postajališča na območju MMP Vrtojba skladno z ureditvenim načrtom občine.
Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Mestna občina Nova Gorica. Trajanje
projekta: 2012 – 2015. Projektne aktivnosti so v fazi izvajanja (izdelana je projektna dokumentacije ter
izveden je bil skupni javni razpis s partnerjem MONG za izbor dobavitelja tabel in sistema obveščanja)
Zaradi zahtevka po reviziji neizbranega ponudnika na oddajo JN se prenese investicija v leto 2015.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
•

040401 Informatika (strojna in programska oprema)
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Realizacija postavke zajema sredstva nakupa nove programske opreme za občinsko upravo ter
nakupu ostale strojne in programske opreme.
NAMEN in CILJI: Nova programska in strojna in oprema bosta omogočala boljšo informatizacijo in
učinkovitejše delovanje občinske uprave.
Postavka se glede na proračun 2014 poveča zaradi posodobitve programa, ki je posledica uvedbe eračunov.
0403 Druge skupne administrativne službe
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
• 040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov
Sredstva so namenjena objavam v Uradnem listu. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne
spremeni.
• 040403 Stroški občinske spletne strani
Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinske spletne strani. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 zniža glede na porabljena sredstva v letu 2014.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
• 040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Sredstva so namenjena praznovanju občinskega praznika. Postavka se v primerjavi s proračunom
2014 ne spremeni.
• 040416 Večje občinske prireditve
Sredstva so namenjena za večje občinske prireditve v občini. Postavka se v primerjavi s proračunom
2014 ne spremeni.
• 040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)
Sredstva na postavki so namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob državnih praznikih.
Vključeni so tudi materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih ter drugi izdatki, ki spremljajo
prireditve. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040423 Promocija občine
V decembru 2014 bo izšla nova občinska brošura v slovenskem jeziku. V letu 2015 se načrtuje izdaja
brošure Občine Šempeter-Vrtojba v italijanskem, angleškem in nemškem jeziku. To so dodatna
sredstva – cca 5.000 EUR, ki smo jih planirali za leto 2015 (ocenjena vrednost: prevodi v tri jezike –
950 EUR, tisk 3 x 5000 izvodov – 3.600 EUR.) Vsa sredstva, ki so namenjena za promocijo občine so
namenjena oglaševanju občine v raznih skupnih turističnih objavah in katalogih, ki jih sofinanciramo
pri skupnem predstavljanju goriške statistične regije – tako doma, kakor tudi v tujini. Prav tako so na
tej postavki namenjena sredstva za promocijo občine na raznih turističnih dogodkih, sejmih in
borzah. Na podlagi dogovora Sveta regije z dne, 9. 12. 2014 se postavka še dodatno poveča za 5.000
EUR za nastop na sejmu EXPO 2015 (v maju, ko se bo predstavila Severna Primorska regija). Celotna
vrednost nastopa na sejmu bo znašala 100.000 EUR. 50.000 EUR bo prispevala gospodarstvo, 50.000
EUR (po razdelilniku) pa občine.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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•

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine in sicer:
o humanitarni objekt na bivšem mejnem prehodu v Šempetru,
o poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 137 (zadružni dom v Vrtojbi),
o krajevni odbor Šempeter na naslovu Trg Ivana Roba 4,
o balinišče v Vrtojbi,
o poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 145,
o Mladinski center Vrtojba,
o zaklonišče Podmark,
o poslovni objekt na naslovu Trg Ivana Roba 3,
o poslovni objekt na naslovu Cesta goriške fronte 2,
o poslovna stavba občine na naslovu Trg Ivana Roba 3a (dvorec Coronini).

Sredstva na postavki so namenjena za:
- zamenjavo nadstreška na humanitarnem objektu na bivšem mejnem prehodu v Šempetru,
- sanacijo zidov zaradi vlage na balinišču v Vrtojbi
- sanacija strehe na kotlovnici v Podmarku
- sanacija strehe na balinišču v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji
STANJE: prostori in oprema poškodovana oziroma dotrajana.
• 040408 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov
NAMEN IN CILJI: strošek postopkov izterjave v primeru neplačil.
STANJE: neplačani računi zaradi finančne nediscipline.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040409 Pravno zastopanje občine
NAMEN IN CILJI: odvetniška pomoč pri zastopanju občine v pravdnih zadevah ali pridobivanju
morebitnih pravnih mnenj. Cilj je zaključiti nerešene zadeve pred sodišči. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju objektov v lasti občine, kot so beljenje,
brušenje palketa,…. Vzdrževanje se izvaja glede na trenutne potrebe. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040415 Oprema objektov v lasti občine
Sredstva so namenjena nakupu opreme (dobava lesenih oprijemal, dobava luči, izdelava polic,
montaža zapiral za vrata, izdelava obešalne stene, montaža lesenih ščitnikov za vogale, pleskanje
prostorov in deloma fasade)
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, omogočiti normalne delovne pogoje
STANJE: v nekaterih prostorih še ni opreme
• 040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine
Postavka zajema tekoče stroške, ki nastajajo v objektih v lasti občine (električna energija, voda in
komunalne storitve, telefon,…) in se v primerjavi s proračunom 2014 zviša glede na dejanske
stroške.
•

040424 Zavarovanje objektov v lasti občine
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Postavka zajema stroške zavarovanja, ki nastajajo v objektih v lasti občine in se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Postavka zajema stroške storitev varovanja zgradb in prostorov. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 poveča.
• 040426 Notarske storitve
NAMEN IN CILJI: strošek notarskih overitev listin.
STANJE: notarska overitev je obvezna sestavina pravnega posla, ki je podlaga za vknjižbo v zemljiški
knjigi.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040649 Nakup avtomobila
Sredstva so namenjena nakupu osebnega avtomobila za potrebe delovanja uprave.
NAMEN IN CILJI: zamenjava obstoječega osebnega avtomobila zaradi dotrajanosti in visokih stroškov
vzdrževanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
• 040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)
Sredstva na postavki so namenjena za članarine neprofitnim organizacijam. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 ne spremeni.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
• 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Postavka zajema sredstva za izplačilo plač uprave. Postavka se v primerjavi z letom 2014 poveča
predvsem zaradi zaključka določenih projektov, v katere so bili zaradi refundacije stroškov, vključene
plače zaposlenih na projektih. Poleg tega pa povečanje vključuje višji znesek dodatka na delovno
dobo in dodatka za stalnost ter izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnin.
• 040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje
Sredstva na postavki so namenjena dodatnemu pokojninskemu zavarovanju. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 zniža in sicer glede na dejanska plačila v letu 2014.
•

040622 Pisarniški material in storitve
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Sredstva na postavki so namenjena nakupu pisarniškega materiala in storitev. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040623 Čistilni material in storitve
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo čistilnega materiala in storitev. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 ne spremeni.

• 040626 Časopisi, revije in strokovna literatura
Sredstva na postavki so namenjena nakupu časopisov, revij in strokovne literature. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040627 Informatika, vzdrževanje strojne in programske opreme
Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje strojne in programske opreme. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040630 Električna energija
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov električne energije. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040631 Stroški ogrevanja
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov ogrevanja. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040632 Voda in komunalne storitve
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov vode in komunalnih storitev. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040634 Telefon, mobitel, faks
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov telefona, mobitela in faksa. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040635 Poštnina in kurirske storitve
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov poštnine in kurirskih storitev. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva
Sredstva na postavki so namenjena za nakup goriv in maziv za prevozna sredstva. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040637 Vzdrževanje in popravila vozil
Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in popravilo vozil. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040638 Pristojbine za registracijo vozil
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo pristojbin Za registracijo vozil. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 ne spremeni.
•

040639 Zavarovalne premije za motorna vozila
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Sredstva na postavki so namenjena za zavarovalne premije za motorna vozila. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040642 Stroški izobraževanja zaposlenih
Sredstva na postavki so namenjena za plačila stroškov izobraževanja zaposlenih. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040643 Plačila zunanjih pogodbenih sodelavcev
Sredstva na postavki so namenjena za plačila zunanjih pogodbenih sodelavcev.
• 040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo za delo preko študentskega servisa. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.

• 040651 Tekoče vzdrževanje opreme
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje opreme. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 040661 Stroški bančnih storitev
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo bančnih stroškov, ki nastanejo pri pologu gotovine
občinskih taks ter gotovine od parkirnin. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040662 Drugi stroški proračuna
Sredstva na postavki so namenjena drugim stroškom proračuna kot so zdravniški pregledi,…
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.

• 040666 Revizijske storitve
Sredstva na postavki so namenjena za opravljanje revizijske storitve preteklega proračunskega leta.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.
• 040652 Nakup pisarniškega pohištva
Postavka zajema sredstva, ki so porabljena za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske
uprave.
NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče opreme ter izboljšanje delovnih pogojev.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 zmanjša.

• 040653 Nakup telekomunikacijske opreme
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske
uprave.
NAMEN IN CILJI: Telekomunikacijsko opremo se nabavlja za potrebe zamenjave in nabave
manjkajoče opreme. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.
NAMEN IN CILJI: Opremo se nabavlja za potrebe zamenjave in nabave manjkajoče opreme.
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Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 Prometna varnost
• 040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sredstva na postavki so namenjena za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
08029002 Notranja varnost
• 040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje večje varnosti občanov. Postavka se v primerjavi
s proračunom 2014 ne spremeni.
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
10039001 Povečanje zaposljivosti
041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del
Sredstva na postavki so namenjena za prispevek za izvajanje programa javnih del. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
•

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
• 041101 Subvencije v kmetijstvo – izobraževanje, razno
Sredstva na postavki so namenjena za subvencije v kmetijstvo.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 041103 Podpora investicij v kmetijstvu
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
Iz te postavke se bo sofinanciralo ureditve kmetijskih zemljišč, ureditve poti, ki niso javno dobro,
ureditve pašnikov, nakup opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo, sofinanciralo zavarovalne
premije za posevke in plodove ter za bolezni živali, spodbujalo proizvodnjo kakovostnih kmetijskih
proizvodov, naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih in nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za
prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov. Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
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• 041105 Subvencije v kmetijstvo – društva
Postavka vključuje sredstva za podporo organizirani dejavnosti na področju kmetijstva. Postavka se v
primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe
Postavka predvideva nakup stavbe v centru Vrtojbe (bivša trgovina Mercator).
NAMEN IN CILJI: pridobiti nepremičnino, ki zaradi lokacije predstavlja strogi center Vrtojbe.
• 041112 LAS Vrtojba – Vas vodnjakov
Projekt zajema izdajo knjige, vodnika in snemanje filma ter izdajo DVD-jev, ki se nanašajo na
zgodovino vodnjakov ter življenja ob njih v Vrtojbi. Zaradi podaljšanja projekta se prenesejo
neporabljena sredstva v leto 2015.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
• 041109 Azil za pse in odvoz živali
Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka se v primerjavi s
proračunom 2014 ne spremeni.
• 041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Odpira se nova proračunska postavka. Sredstva, ki jih občina pridobi, so namenska in so namenjena
za gospodarjenje z divjadjo.

1104 Gozdarstvo
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
• 041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevni poti
Postavka je namenjena ureditvi makadamskih cest in brežin in se v primerjavi s proračunom 2014 ne
spremeni.
NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost.
STANJE: poškodovana vozišča.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
• 041205 Vodenje energetskega managementa
Postavka je v letu 2015 in 2016 predvidena v enakem obsegu glede na proračun 2014.
•

041206 Lokalni energetski koncept
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Postavka je v letu 2015 in 2016 predvidena v enakem obsegu glede na proračun 2014.
• 041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 poveča in sicer zaradi dejanskih stroškov vzdrževanja
fotovoltaične elektrarne.
• 041211 Energetska sanacija telovadnice Šempeter
NAMEN IN CILJ: Postavka zajema izolacijo sten in strehe na telovadnici, zamenjavo stavbnega
pohištva ter posodobitev kurilnice. V letu 2016 se predvideva pridobitev projektne dokumentacije,
izvedba sanacije pa je planirana za leto 2017.
STANJE: Ureditev zajema sanacijo objekta zaradi smotrnejše porabe energije.
• 041212 Energetska sanacija telovadnice Vrtojba
NAMEN IN CILJ: Postavka zajema izolacijo sten in strehe na telovadnici, zamenjavo stavbnega
pohištva ter posodobitev kurilnice. Narejen je PZI, načrtuje se popis potrebnih del za izvedbo. Sama
sanacija bo izvedena v letu 2015.
STANJE: Ureditev zajema sanacijo objekta zaradi smotrnejše porabe energije.
043070 Izobraževanje, ozaveščanje in promocija obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe
energije
NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri energije
STANJE: malo narejenega na območju obnovljivih virov energije.
Postavka se glede na sprejeti proračun 2014 zmanjša.
•

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
• 041317 Vzdrževanje javnih površin
NAMEN IN CILJI: izboljšano stanje javnih površin
STANJE: poškodovane površine.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic
NAMEN IN CILJI: izboljšano stanje cest in obcestnih površin, čiščenje peskolovov in propustov, košnja
ob cestah.
STANJE: poškodovane površine.
Postavka je bila v letu 2015 in 2016 predvidena v enakem obsegu glede na proračun 2014.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
• 041307 Traktorske in kolesarske poti
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju in obnovi traktorskih in kolesarskih poti.
• urejanje odvodnjavanja
• urejanje propustov
• gramoziranje poti
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• asfaltiranje
NAMEN IN CILJI: Ureditev traktorskih in kolesarskih poti v občini.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske poti, peš poti)
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno
dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.
NAMEN IN CILJI: Izdelava študij izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in
investicijski inženiring.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 041353 Izdelava parkirišča Biotehniška šola
Postavka zajema sredstva za ureditev parkirišča pri Biotehniški šoli.
NAMEN IN CILJ: zemeljska ureditev parkirišča, gramoziranje, postavitev rampe.
STANJE: neurejeno zemljišče.
• 041357 Parkirišče, avtobusno postajališče Stari Petrol
Postavka zajema sredstva za ureditev parkirišča in avtobusnega postajališča ob Starem Petrolu.
NAMEN IN CILJI: Predvideva se ureditev odkupa zemljišč s podjetjem Petrol d.d.
• 041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel
Na proračunski postavki se planira sredstva za morebitne potrebe izdelave kabelske kanalizacije za
optični kabel, da se izognemo kasnejšim ponovnim izkopom. Sredstva bodo občini naknadno
refundirana.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 041374 Urejanje gramozna pot
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena ureditvi vozišča, pločnika in javne razsvetljave.
Cesta se bo urejala skupaj z gradnjo kanalizacije do čistilne naprave v Vrtojbi v letu 2015.
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti.
• 041377 Izdelava mostu Vrtojba
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena projektiranju. Izgradnja mostu kovinske konstrukcije z
leseno nadgradnjo preko Vrtojbice (Čuklje) je planirana za kasnejše obdobje.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti.
• 041390 Izdelava mostu v Šempetru
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena projektiranju in izgradnji mostu kovinske konstrukcije z
leseno nadgradnjo.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti. V letu 2015 se predvideva pridobitev projektne
dokumentacije, celotna rekonstrukcija pa se predvideva v letu 2016.
• 041392 Ureditev parkirišča v Podmarku
Postavka zajema sredstva za začetek urejanja parkirišča v Podmarku. V prvi fazi je potrebno pridobiti
lastništvo nad zemljiščem.
NAMEN IN CILJ: zemeljska ureditev parkirišča, asfaltiranje.
STANJE: neurejeno zemljišče.
• 043058 Kolesarska steza in pešpot v Bazaro
Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti in pešpoti v Bazari.
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NAMEN IN CILJ: v letu 2015 se predvideva odkup zemljišč ter izdelava projektne dokumentacije, sama
izvedba pa je planirana v letu 2016

13029003 Urejanje cestnega prometa
• 041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu
Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se izvaja na
podlagi koncesijske pogodbe, podpisane dne 1. 7. 2007 ter aneksa št. 2, z dne 13. 6. 2014 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.
• 041361 Avtobusna postaja 9. September
Postavka zajema sredstva za ureditev avtobusne postaje.
NAMEN IN CILJ: v letu 2015 se predvideva ureditev avtobusne postaje nasproti Mladinskega centra v
Vrtojbi in sicer izgradnjo nove nadstrešnice.
• 041367 Ureditev Opekarniške ulice
Postavka zajema sredstva za ureditev kanalizacije, odvodnjavanja, vozišča, pločnikov in javne
razsvetljave. Projektna dokumentacija je izdelana, v letu 2015 se predvideva nakup zemljišča, sama
ureditev pa v letu 2016.
NAMEN IN CILJI: Ureditev Opekarniške ulice
• 041369 Cilj 3 – 2. CroCTaL – Krajina in čezmejne kolesarske poti
Projekt predvideva izdelavo čezmejne kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih
posegov, ki bi zagotovili večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšali čezmejno infrastrukturo ter
omogočali lažji dostop do podeželskih območij in zagotavljali povezavo podeželja z mesti. Izvedena
je kolesarska pot ob zidu meje v zahodnem delu zaselka Mlinu, zato je projekt je v fazi zaključka. V
januarju 2015 je predvidena oddaja končnega poročila projekta.
• 041370 Cilj 3 – 2. T. I. P.: Čezmejna integrirana Platforma
Projekt predvideva načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo delovanja
terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-Gorica-Razdrto« in bo
zajemalo: cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem pasu in z dostopi do čezmejnih
mestnih središč, okrepitev in razvoj intermodalnega prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med
Slovenijo in Italijo, prekvalifikacijo in povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev
obstoječih (gostinstvo, carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s pomočjo novih
tehnologij ter okoljsko in prostorsko združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim
načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur. Predvidena lokacija: čezmejno območje Gorice in
Občine Šempeter-Vrtojba. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je SDAG Gorica.
Trajanje projekta se je podaljšalo za 6 mesecev, končni rok je 30.3.2015. VP je zaprosil za podaljšanje
roka zaradi potreb po upoštevanju rokov za odobritev projektov in izvedbe javnih razpisov, ki se
lahko podaljšajo zaradi nepredvidenih težav, kot so zahteve po dopolnitvah oz. pojasnilih ali zaradi
pritožbenih postopkov.
Trajanje projekta: 2011 - 2015.
• 041371 Krožišče pri policijski postaji in vhod v bolnišnico
Postavka zajema sredstva za ureditev krožišča pri policijski postaji ter vhodu v bolnišnico.
NAMEN IN CILJ: v letu 2015 je planirano projektiranje krožišča, sama izvedba pa v letu 2017.
•

041382 Ureditev ulice Na Pristavi
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Postavka zajema sredstva namenjena celoviti ureditvi ulice na Pristavi (izdelavi pločnika in polaganju
asfalta).
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.
041386 Regijski projekt - Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske Goriške razvojne regije
Namen projekta je vzpostavitev regionalnega omrežja kolesarskih povezav na območju goriške
statistične regije. V projekt so vključene vse občine Goriške statistične regije (13-ih občin). Sredstva
so določena skladno z razdelilnikom.
•

• 041391 Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice
Postavka zajema sredstva namenjena ureditvi cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice.
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.
13029004 Cestna razsvetljava
• 041312 Plačilo javne razsvetljave
Sredstva na postavki so namenjena plačilu javne razsvetljave na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
NAMEN IN CILJI: zmanjševanje porabe energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin.
• 041322 Obnova JR Vrtojba
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Vrtojbi. Redno se izvaja
obnova stebrov in svetilk.
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
• 041323 Obnova JR Šempeter
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Šempetru. Redno se izvaja
obnova stebrov in svetilk.
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
• 041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
Postavka zajema stroške rednega vzdrževanja javne razsvetljave.
NAMEN IN CILJI: s sprotnim vzdrževanjem javne razsvetljave zagotoviti občanom prijetnejše in
varnejše bivalno okolje.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva
• 041401 Priprava razvojnih programov in evropski skladi
Sredstva na postavki so namenjena pripravi razvojnih projektov (programi lokalnega, regijskega, in
mednarodnega pomena).
•

041404 Programi razvojnih agencij
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Sredstva na postavki so namenjena za delovanju razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PSC –
Posoški razvojni center, ICRA – Idrija, ROD Ajdovščina, LTO – RDO Sotočje itd… (za programe
lokalnega, regijskega in mednarodnega pomena) ter regijski štipendijski shemi.
• 041405 PTP – študije, dokumentacija, projekti
Sredstva so namenjena PTP za izvedbo projektov, pripravo dokumentacije, razne študije.
• 041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške
Postavka je namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega javnega
razpisa.
• 041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja
Postavka je namenjena za finančne spodbude podjetnikom za spodbujanje razvoja podjetništva in
zaposlovanja v občini.
• 041425 Vzpostavitev partnerskega modela VPMUND-GO
Namen projekta je vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški
razvojni 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. Ciljna skupina so
potencialni podjetniki do 42 leta starosti, ki so brezposelni ali zaposleni in imajo prebojne podjetniške
ideje. V projekt so vključene vse občine Goriške statistične regije (13-ih občin). Partnerji v projektu:
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, RA ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija in PRC Kobarid.
Sredstva so določena skladno z razdelilnikom.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
• 041403 Novoletna okrasitev mesta
Sredstva na postavki so namenjena novoletni okrasitvi mesta. Postavka v letih 2015 in 2016 ostaja
nespremenjena.
• 041407 Sredstva za turistične programe
Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih programov v občini (turistična društva). V sklopu
Turističnega društva Občine Šempeter-Vrtojba je v letošnjem letu začela delovati Folklorna skupina
Občine Šempeter-Vrtojba, ki bo delovala kot sekcija Turističnega društva Občine Šempeter-Vrtojba.
Finančna sredstva za financiranje mentorja zagotavljajo člani sami. Za nastopanje na javnih
prireditvah potrebujejo narodne noše, zato občino zaprošajo za finančna sredstva za izdelavo
narodnih noš, ki bodo izdelana skladno z izročili krajev Šempetra pri Gorici in Vrtojbe. Ocenjena
vrednost narodnih noš za skupino znaša 9.000 EUR. Strošek bi se razdelilo na dve leti (2015 in 2016).
Predlaga se povišanje proračunske postavke za 3.500 EUR v letu 2015 in 2.500 EUR v letu 2016.
• 041408 KŠTM – programi, turizem
Sredstva so namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM. Postavka se
glede na leto 2014 zmanjša.
• 041423 Novoletno praznovanje – organizacija
Sredstva na postavki so namenjena organizaciji novoletnega praznovanja. Postavka je v letu 2015 in
2016 višja glede na proračun 2014.
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• 041426 Regijski projekt: Turistični razvoj regije s tematsko potjo
Namen projekta je izdelava strategije razvoja turizma v regiji (ime destinacije, programi, cilji z
integracijo IT rezultatov različnih projektov v enovit sistem in povezavo s portalom. PO občinah se
bodo izvajali investicijski posegi v turistično infrasturkutro (ureditev poti, počivališč z ustrezno
opremo, usmerjevalne table ecc. V projekt so vključene vse občine Goriške statistične regije.
Sredstva so določena skladno z razdelilnikom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
• 041515 Ekološki otoki
Postavka zajema sredstva za ureditev ekoloških otokov.
NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja (Cvetlična ulica, na Pristavi,
Podmark,…)
STANJE: pomanjkanje mest za odlaganje odpadkov.
• 041535 - Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO Nova Gorica
NAMEN IN CILJI: investicija v projekt je bila ukinjena, sredstva so namenjena zaključevanju nekaterih
že začetih aktivnosti.
• 041599 - Odvoz odpadkov, tudi kosovnih
Postavka zajema odvoz odpadkov, tudi nevarnih (salonitna kritina, avtomobilske gume…),
zapuščenih avtomobilov (katerih lastnike je nemogoče izslediti) in drugo.
NAMEN IN CILJI: zagotovitev organiziranega odvoza nevarnih odpadkov in s tem preprečitev
nastanka divjih odlagališč.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
• 041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – kanalizacijsko omrežje
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove.
Sredstva se financirajo iz omrežnine.
Postavka zajema investicijsko vzdrževanje na naslednjih odsekih:
V letu 2015:
Vrtojba, Ulica 9.septembra 35 - 49a, Odc. S7
Vrtojba, Ulica 9.septembra 61 - 69
Vrtojba, Ulica 9.septembra 87a - 93
Vrtojba, Ulica 9.septembra 99 - 107
Vrtojba, Ulica 9.septembra 127 - 123
Vrtojba, Ulica 9.septembra 139 - 143
Vrtojba, Ulica 9.septembra 165 - 171a
Vrtojba, Ulica 9.septembra 214 - 220
Šempeter, Vrtojbenska cesta 7-11a (zlata kaplica)
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V letu 2016:
Šempeter-sanacija kanalizacije pri Petrolu
Vrtojba, Ul. 9. september 53 - 61 "pri Feltrinu" , L=250m1
Šempeter, Stjenkova - Cvetlična
Šempeter, ostali odseki vzdrževanja
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo.
NAMEN IN CILJI: investicijsko vzdrževanje in obnova, izboljšava bivalnih pogojev in čistejše okolje.
• 041538 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina) – kanalizacijsko omrežje
Postavka zajema sredstva za zavarovanje infrastrukture oddane v najem. Postavka se glede na
sprejeti proračun ne spremeni.
• 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi
Postavka zajema sredstva za pokrivanje stroškov, ki jih bo krila Občina Šempeter-Vrtojba za
nadaljevanje investicije v Centralno čistilno napravo v Vrtojbi.
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 spuščanja fekalnih odplak v njih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja
• 041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)
Iz postavke se črpa stroške za čiščenje vodotokov, prepustov, jarkov, nanosov.
NAMEN IN CILJI: boljši pretok vode, manjša nevarnost poplav.
STANJE: na določenih delih vodotokov in jarkov ni prehodnosti.
• 041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje
Postavka zajema sredstva za ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje zaradi preprečevanja
poplav.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja.
• 041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana
Postavka zajema sredstva za ureditev odvodnjavanja in ureditev kolesarske steze do Križcijana.
V letu 2015 se predvideva pridobitev projektne dokumentacija, sama izvedba projekta pa se planira v
letu 2016.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja, večja prometna varnost.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 Prostorsko načrtovanje
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•
•
•
•
•
•
•

kratice:
OPN……………….občinski prostorski načrt
OPPN……………..občinski podrobni prostorski načrt
POSZ…….program opremljanja stavbnih zemljišč
OP………..okoljsko poročilo
PGD………projekt za gradbeno dovoljenje
PZI………..projekt za izvedbo

• 041600Projektna dokumentacija za javno infrastrukturo OPPN Caufovo
NAMEN IN CILJI: pridobitev načrtov za gradbeno dovoljenje in za izvedbo 1. faze javne infrastrukture
za območje OPPN.
STANJE: spremembe in dopolnitve OPPN bodo predvidoma sprejete konec leta, to je pogoj za
pričetek izdelave načrtov.
• 0416107 RPN Obvoznica Volčja Draga
NAMEN IN CILJI: povečanje prometne varnosti Bazare, Volčje Drage ter povečanje prometne
pretočnosti.
STANJE: ni aktivnosti. Ker gre za državni načrt in sta občini soudeleženi naj se postavka ohrani v
proračunu.
• 0416113 Idejne zasnove parkovnih/zelenih površin
NAMEN IN CILJI: načrtovanje urejanja javnih zelenih površin.
STANJE: trenutno ni aktivnosti.
• 0416114 Dokumentacija za krožišče »Letrika, Bazara, ABK«
NAMEN IN CILJI: povečati prometno varnost in pretočnost.
STANJE: dokumentacija je izdelana, v teku je recenziranje načrtov.
• 0416116 PGD, PZI za parkirišča ob Cvetlični ulici
NAMEN IN CILJI: urediti dodatna parkirišča.
STANJE: čakamo informacije s strani družbe Petrol d.d. o morebitni gradnji bencinskega servisa.
• 0416124 OPPN Poligon varne vožnje v Šempetru pri Gorici
NAMEN IN CILJI: pridobitev OPPN kot podlage za izdajo gradbenih dovoljenj.
STANJE: v teku je zbiranje ponudb za izdelavo OPPN.
• 0416131 Spremembe in dopolnitve OPPN Caufovo
NAMEN IN CILJI: pridobitev OPPN kot podlage za izdajo gradbenih dovoljenj, v prvi fazi GD za 1. fazo
javne infrastrukture.
STANJE: v pridobivanju so mnenje na predlog sprememb in dopolnitev.
• 0416139 Aplikacija za izdelavo lokac. infor. in potrdil o namenski rabi
NAMEN IN CILJI: uskladitev aplikacije s spremembami OPN.
STANJE: OPN še ni spremenjen.
• 0416140 Sprememba in dopolnitve OPN
NAMEN IN CILJI: pridobitev strokovnih podlag za območja OPPN, izdelava sprememb in dopolnitev
OPN.
STANJE: v delu so projektne naloge za zbiranje ponudb.
• 0416141 Projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov Čuklje, Zapučke
NAMEN IN CILJI: pridobiti gradbena dovoljenja in izvedbeno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe.
STANJE: Projektiranje poteka, zaključeno bo v 2015.
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• 0416144 Projektna dokumentacija za ureditev rekreacijskega centra Vrtojba
NAMEN IN CILJI: pridobiti dokumentacijo za gradbena dovoljenja in za izvedbo.
STANJE: v teku so dogovori za odkup zemljišč.
• 0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbice
NAMEN IN CILJI: preveritev, dopolnitev obstoječega PGD in fazna obdelava struge z PGD, PZI načrti.
STANJE: trenutno ni aktivnosti.
• 0416152 PGD, PZI za vzdrževalnik deževnih vod v Šempetru
NAMEN IN CILJI: pridobitev dokumentacije za gradbena dovoljenja in za izvedbo, povečanje
poplavne varnosti Šempetra.
STANJE: idejna zasnova je izdelana.
• 041676 OPPN poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti
NAMEN IN CILJI: pridobiti podlago za urejanje in uzdajo gradbenih dovoljenj.
STANJE: OPPN v začetni fazi izdelave.
• 041681 Program opremljanja OPPN Caufovo
NAMEN IN CILJI: pridobiti podlago za komunalno urejanje, za urbanistične pogodbe, za izračun
komunalnih prispevkov.
STANJE: pričetek dela je predviden po sprejetju sprememb in dopolnitev OPPN Caufovo.
• 041686 Študije, prevere, idejne rešitve, geomehanska poročila
NAMEN IN CILJI: postavka za nepredvidene elaborate.
• 041690 Strokovne podlage – poplavna območja
NAMEN IN CILJI: izdelava strokovnih podlag za protipoplaven ukrepe za posamezne občinske
investicije ali za posamezna ogrožena območja.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
• 0416117- Zavarovanje infrastrukture (omrežnina) – vodovodna omrežja
Postavka zajema zavarovanje vodovodnega omrežja oddanega v najem. Postavka se glede na
proračun 2014 ne spremeni.
• 041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Postavka zajema vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba, ki ga
opravlja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
NAMEN IN CILJI: Vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba.
• 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – vodovodna omrežja
Postavka zajema sredstva namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja. Sredstva se financirajo
iz omrežnine.
Postavka zajema investicijsko vzdrževanje na naslednjih odsekih:
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V letu 2015:
Vrtojba, Ulica 9.septembra 35 - 49a
Vrtojba, Ulica 9.septembra 87a - 93
Vrtojba, Ulica 9.septembra 99 - 107
Vrtojba, Ulica 9.septembra 127 - 123
Vrtojba, Ulica 9.septembra 139 - 143
Vrtojba, Ulica 9.septembra 165 - 171a
Vrtojba, Ulica 9.septembra 214 - 220
Šempeter, Vrtojbenska cesta 7-11a (zlata kaplica)
Vrtojba, Ul. 9. september št. 22-26
Vrtojba vodovod-namakalni
Šempeter, Vrtnarska ul., 150m1
V letu 2016:
Vrtojba, Ul. 9. september 53 - 61 "pri Feltrinu" DN125, L=250m1
Šempeter-Kemperšče DN80- 280m1+330m1
Šempeter, Ul.Padlih borcev od št.8 do št.18, DN100,L=144m1
Vrtojba-Ul na Lokvi (20-28), 150m1
Vrtojba-Griči 5g-Ul na Lokvi 18; DN80, L=95m1
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo.
NAMEN IN CILJI: Na določenih mestih so dotrajane cevi vodovoda, zato se planira popravila in
menjava cevi; sanacija vodovoda, zmanjšanje izgube vode.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
• 041603 Pokopališče Vrtojba
Postavka zajema sredstva za ureditev pešpoti na pokopališču.
NAMEN IN CILJI: pokopališče potrebuje bolj urejen prostor.
• 041634 Pokopališče Šempeter
Postavka zajema sredstva za vse potrebne investicije: ureditev zemljišča, vsa gradbena dela, žarno
polje,….
NAMEN IN CILJI: prva faza razširitve pokopališča v Šempetru.
STANJE: mejni zid se na več mestih kruši, pomanjkanje prostora.
• 041672 - Vzdrževanje pokopališč
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.

16039003 Objekti za rekreacijo
•

041424 Projekt Soča/Isonzo: EZTS-GO: Rekreacijski center Vrtojba
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Odpira se nova proračunska postavka. Postavka zajema sredstva za ureditev rekreacijskega centra v
Vrtojbi. V letu 2015 se planira pridobitev projektne dokumentacije, sama izvedba rekreacijskega
centra pa je planirana za leto 2016.
NAMEN IN CILJI: dodatna možnost rekreacije in preživljanje prostega časa.
• 0416102 Oprema za trim stezo fitnes
Načrtuje se nabava in montaža opreme za fitnes na trim stezi.
NAMEN IN CILJI: montaža opreme, izboljšanje fizične kondicije prebivalcev.
STANJE: trim steza nima fitnes opreme.
• 0416103 Športni park Šempeter
Načrtuje se ureditev športnega parka, na katerem bo urejeno igrišče za mali nogomet, kolesarski
poligon, igrišče za odbojko na mivki, otroško igrišče, kolesarske poti, skate park.
NAMEN IN CILJI: ureditev športnega parka v zadovoljstvo občanov.
• 041629 Otroška igrišča, druga igrišča
Sredstva so namenjena za opremo otroških igrišč v letu 2015 in 2016 (zamenjavi in nakupu novih).
NAMEN IN CILJI: varna rekreacija otrok.
STANJE: majhno število otroških igrišč, poškodovana in dotrajana igrala.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
• 040428 Urbana oprema
Sredstva so namenjena za nakup urbane opreme:
• dobava drogov za zastave
• izdelava temeljev za zastave
• obnova in montaža oglasnih tabel
• dobava in montaža količkov
• dobava košev za odpadke
• dobava klopi in miz
• dobava stojal za kolesa
NAMEN IN CILJI: urediti prijaznejše okolje v Občini.
CILJI: skrb za boljše počutje občanov.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 040429 Hortikulturna ureditev
Sredstva so namenjena raznim zasaditvam na območju občine.
NAMEN IN CILJI: vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na
območju občine.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
• 0416136 Vračilo komunalnih prispevkov
Postavka zajema morebitno vračilo komunalnih prispevkov, ki so jih investitorji Občini ŠempeterVrtojba 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.
•

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve
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Postavka zajema izvajanje splošne komunalne dejavnosti (čiščenje ulic, košnja, vzdrževanje zelenih
površin,…).
NAMEN IN CILJI: urejeno in za bivanje prijetno okolje.
• 041621 Info točke – table, ulične table, druge table
Postavka zajema sredstva za ureditev info točk po občini.
NAMEN IN CILJI: obveščanje ljudi, urejenost kraja
• 041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi
Postavka vsebuje stroške vodenja evidenc (vodenje katastra in računovodskih evidenc) v Občini
Šempeter-Vrtojba v zvezi z infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti gospodarskih
javnih služb v zvezi z oskrbo s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalnih in padavinskih
odpadnih voda.
NAMEN IN CILJI: ažurirano dopolnjevanje katastra omogoča vpogled v stanje in planiranje izgradnje
vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Postavka se grede na leto 2014 ne spremeni.
• 041673 Vodarina – javne pipe
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.
• 041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost
Postavka zajema plačilo nepredvidenih stroškov za komunalno dejavnost, ki ne morejo biti
razvrščene v nobeno od ostalih postavk.
NAMEN IN CILJI: nemoteno izvedbo opravil splošne komunalne dejavnosti, ki ne morejo biti
razvrščeni v nobeno od ostalih postavk.
• 041689 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč
Sredstva so namenjena ureditvi komunalne opreme.
NAMEN IN CILJI: nova komunalna oprema, urejena infrastruktura, izdelava komunalnih priključkov in
dostopov do zazidalnih parcel.
STANJE: stavbno zemljišče brez komunalne opreme, onemogočen normalen dostop do zazidalnih
parcel.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
• 041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)
V letu 2015 se planira delni nakup neprofitnega stanovanja.
• 041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena rekonstrukciji stanovanjskih zgradb.
V letu 2015 se predvideva ureditev stanovanja na ulici Goriška 3 (pregraditev, obnova,…), v letu 2016
pa se predvideva ureditev stanovanja na ulici Vrtojbenska 42.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanovanj.
STANJE: objekti potrebni sanacije.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
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• 041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine
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.
• 041619 Odškodninska družba in stanovanjski sklad (del kupnine)
Postavka vključuje del kupnine - obresti od stanovanjskih kreditov in sicer plačanih obrokov.
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)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
• 041606 Študije in projektna dokumentacija
NAMEN IN CILJI:priprava in izdelava investicijske dokumentacije.
STANJE: manjkajoča dokumentacija.
• 041610 Cenitve
NAMEN IN CILJI: cenitev zemljišč in objektov po pošteni tržni ceni.
STANJE: oceniti vrednost nepremičnine pred sklenitvijo pravnega posla, kadar ni mogoče določiti
izkustvene vrednosti.
• 0416101 Odškodnina za služnost
NAMEN IN CILJI: strošek za povračilo odškodnine za ustanovljeno služnost.
STANJE: dokončna ureditev odnosa z lastnikom za pridobljeno služnost.
• 0416106 Nakup stavbe Griči 14 v Vrtojbi
Sredstva na postavki so namenjena za odkup solastnega deleža do celote, glede na to, da je občina
lastnik že več kot 80% navedene nepremičnine.
NAMEN IN CILJI: pridobiti lastništvo objekta v celoti.
• 041611 Ureditev meja, parcelacija
NAMEN IN CILJI: pred sklenitvijo pravnega posla ali pred izdajo soglasja ali pred pričetkom posega
gradnje je potrebno predhodno urediti meje ali po potrebi izvesti parcelacijo.
STANJE: zaradi pravilne ureditve dejanskega stanja v naravi, kot tudi zemljiškoknjižnega stanja.
• 0416138 Najem zemljišč
NAMEN IN CILJI: občina mora kot najemnik plačati najemnino za najeta zemljišča, ki jih uporablja.
STANJE: izvršiti obveznosti po veljavnih najemnih pogodbah.
16069002 Nakup zemljišč
• 041612 Nakup zemljišč
NAMEN IN CILJI: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,
širitve cest, vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
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17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
• 041701 Drugi odhodki – zdravstvo
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nepredvidenih programov in projektov z zdravstvenimi
vsebinami.
• 041704 Zdravstveni programi
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnih
zavodov.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
• 041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu
Sredstva na postavki so namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja
zobozdravstvo.
1707 Drugi programi na področju zdravstva
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
• 041702 Plačilo zdravstvenega prispevka za nezavarovane osebe
Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki niso
zavarovani iz drugega naslova. Višina sredstev je v okviru potreb glede na število upravičencev in
povišanje prispevka.
17079002 Mrliško ogledna služba
• 041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba
Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij, prevozov na
obdukcije in ostalih storitev na tem področju v okviru veljavne zakonodaje.

18 KULTURA, ŠORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
• 041842 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena obnovi spomenikov, grobišč in kulturnih objektov.
NAMEN IN CILJI: Obnova spomenikov (poškodovani spomeniki) ter ohranjanje kulturne dediščine.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 ne spremeni.
18029002 Premična kulturna dediščina
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• 041820 Muzej – programi in projekti
Sredstva na postavki so namenjena programom in projektom ohranjanja zgodovinske in arheološke
dediščine v muzeju.
1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
• 041816 Goriška knjižnica
Sredstva so namenjena za sofinanciranje plač zaposlenim v knjižnici, materialnim stroškom, stroškom
potujoče knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig.
18039002 Umetniški programi
• 041819 Gledališče – programi in projekti
Sredstva na postavki so namenjena razpisu: za gledališke programe in projekte.
• 041821 Kulturni dom
Sredstva so namenjena razpisu za programe in projekte kulturnih domov.
18039003 Ljubiteljska kultura
• 041802 Dejavnost kulturnih društev - razpis
Sredstva na postavki so namenjena letnemu razpisu na področju kulture in mladine.
• 041822 JSKD Nova Gorica
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti v skladu s pogodbo.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
• 041844 Medijske in avdiovizualne dejavnosti
Sredstva so namenjena medijem (objave na TV, radiu, periodične TV oddaje, prireditve…) v smislu
obveščanja občanov Občine Šempeter-Vrtojba in širše javnosti.
18039005 Drugi programi v kulturi
• 041801 Drugi odhodki – kultura
Sredstva so namenjena za sofinanciranje nepredvidenih programov, dogodkov in projektov na
področju kulture.
• 041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …)
Postavka združuje sredstva za restavriranje slik in predmetov, nakup umetniških del in drugih
predmetov s ciljem varovanja kulturne dediščine ter sofinanciranje storitev oz. prireditev s to
vsebino.
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• 041807 Boreljada
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Boreljada. Postavka se v primerjavi z letom
2014 ne spremeni.
• 041809 Akcije v kulturi
Sredstva na postavki so namenjena za programe v zvezi s dogodki na področju kulture v občini,
sofinanciranje literarnih izdaj in za druge aktivnosti.
• 041810 Praznik Sv. Petra - prireditev
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Praznik sv. Petra. Postavka se v primerjavi z
letom 2014 ne spremeni.
• 041812 Kulturni praznik
Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku. Postavka se v
primerjavi z letom 2014 ne spremeni.
• 041823 KŠTM plače
Sredstva so namenjena za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka se v primerjavi s sprejetim
proračunom 2014 zniža, odpre pa se nova proračunska postavka 0418233.
• 0418233 KŠTM materialni stroški
Odpira se nova proračunska postavka. Sredstva so namenjena za materialne stroške zaposlenih v
zavodu.
• 041877 Spominsko zgodovinske organizacije
Sredstva so namenjena razpisu za društva.
• 041880 KŠTM – sredstva za blago in storitve
Sredstva so namenjena plačilu blaga in storitev potrebnih za delovanje zavoda (tekoči stroški).
• 0418801 KŠTM – sredstva za osnovna sredstva
Odpira se nova proračunska postavka. Sredstva na postavki so namenjena nabavi osnovnih sredstev
v zavodu.
• 041881 KŠTM – Sofinanciranje projektov
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje projektov ob prijavah na razpise (EU, RS).
• 041882 KŠTM – Programi: kultura
Iz te proračunske postavke se bodo črpala sredstva za programe s področja kulture (revija pevskih
zborov, poletni kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave…), ki jih bo izvajal ali pripravljal
zavod.
• 041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter
Postavka zajema sredstva namenjena rekonstrukciji kinodvorane in zajema: prizidek od kleti do
drugega nadstropja, popravilo strehe, obnova fasade, nova akustična oprema, obloga, …
NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, popravilo dotrajanih delov,…V letu 2015 in 2016 se predvideva
izdelava projektne dokumentacije za sanacijo. Sama izvedba prenove se planira v letu 2017.
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1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
• 041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…)
Sredstva so namenjena razpisu za društva.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa
• 041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem – razpis
Sredstva so namenjena sofinanciranju plač strokovnim športnim delavcem na podlagi razpisa za
šport.
• 041833 Večje športne prireditve
Sredstva so namenjena za podporo organizatorjem športnih dogodkov v občini.
• 041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi)
Sredstva so namenjena za razpis za programe in projekte na področju tehnične kulture.
• 041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva
Sredstva so namenjena za razpis za programe in projekte na področju radioamaterstva.
• 041841 Športna društva, programi in drugo
Sredstva na postavki so namenjena letnemu razpisu, na področju športa.
• 041862 Športni zavodi
Sredstva so namenjena za storitve v zvezi s šolskimi športnimi tekmovanji, športno značko in
podobnim športnim aktivnostim ter za prireditev Športnik Goriške.
• 041883 KŠTM – programi: šport
Iz te proračunske postavke se bodo črpala sredstva za programe s področja športa (športne igre med
pobratenimi občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, …), ki jih bo izvajal
ali pripravljal zavod.

18059002 Programi za mladino
• 041851 Mladinske organizacije javnega pomena
Sredstva so namenjena za mladinske programe društvom in sorodnim organizacijam s statusom
javnega interesa.
•

041852 Mladinska dejavnost – varstvo mladine , otrok
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Sredstva na postavki so namenjena za stroške počitniškega varstva otrok, za uspešne učence,
športnike, kulturnike, za programe in projekte, ki jih pripravljajo učenci, dijaki ali študenti.
• 041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Sredstva so namenjena za šolske tabore in druge počitniške aktivnosti otrok in mladine.
• 041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba)
NAMEN IN CILJI: najem zemljišča za izvajanje programa in prireditev z namenom kvalitetnega in
organiziranega preživljanja prostega časa mladih.
STANJE: možnost vključevanja mladih pri izvajanju raznih aktivnosti.
• 041885 KŠTM – programi: mladina
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 bo izvajal ali pripravljal zavod.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
• 041906 Tekoči transferi (vrtec – sredstva za plače)
Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu.
• 041907 Tekoči transferi (vrtec – sredstva za prispevke)
Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu.
• 041909 Tekoči transferi (vrtec – sredstva za blago in storitve )
Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu.
• 041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)
Sredstva so namenjena za dodatne oz. nepredvidene stroške v zvezi s programi predšolske vzgoje.
• 041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah
Sredstva so namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, otrok v drugih
občinah glede na potrebe iz preteklega proračunskega obdobja.

• 041924 Publikacija vrtca
Sredstva so namenjena za stroške publikacija »Naš vrtec«.
• 041929 Novoletna obdaritev otrok
Sredstva so namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke.
• 041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju v vrtcih:
• tlakarska dela,
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• soboslikarska in pleskarska dela,
• razna popravila in servisi,
• periodične meritve, redni letni pregledi.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v vrtcih.
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
• 041925 Cicibanove urice
Sredstva so namenjena za financiranje bralnih uric za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.
• 041926 Športni programi predšolskih otrok
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Zlati sonček, plavalnih tečajev…
• 041927 Druge aktivnosti otrok
Sredstva so namenjena sofinanciranju športnih in kulturnih aktivnosti otrok v vrtcih.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
• 041915 Tekoči transferi – sredstva za plače redno delo
Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program).
• 041916 Tekoči transferi – sredstva za prispevke
Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program).
• 014917 Tekoči transferi - sredstva za blago, storitve
Sredstva so namenjena delno za plače zaposlenih v šoli in druge stroške v zvezi z zaposlenimi
(obvezni zdravniški pregledi ipd), šolskim programom (učni pripomočki ipd.) in stroškom športnih
površin nad normativom, v odnosu na število učencev v šoli.
• 041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – šola
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v šoli (OŠ
Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi).
Postavka zajema:
• tlakarska dela,
• soboslikarska in pleskarska dela,
• razna popravila in servisi,
• periodične meritve, redni letni pregledi
• ureditev hidroizolacije v telovadnici v Vrtojbi.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.
• 041919 Investicijski vzdrževanje in izboljšave – Kozara
Sredstva so namenjena stroškom vzdrževanja v OŠ Kozara (ureditev platoja pred šolo, prenova WC).
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.
•

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter
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Sredstva so namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole.
• 041930 Sofinanciranje vzgojnovarstvenih programov
Sredstva so namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa, prednovoletnih aktivnosti otrok,
letovanj, projektov…
• 041956 Osnovna šola Kozara
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara.
19039002 Glasbeno šolstvo
• 041913 Glasbena šola
Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za sofinanciranje delovanja in programov glasbene
šole.
• 041981 Glasbena šola vzdrževanje
Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za investicijsko vzdrževanje na glasbeni šoli.
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje delovnih in učnih pogojev.
1904 Terciarno izobraževanje
19049002 Visokošolsko izobraževanje
• 041914 Sofinanciranje visokošolskega centra
Sredstva na proračunski postavki so rezervirana za sofinanciranje delovanja in programov VIRS-a.
• 041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije
Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Multimedijske tehnologije.
1905 Drugi izobraževalni programi
19059001 Izobraževanje odraslih
• 041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole).
Sredstva so namenjena za izobraževanje strokovnega kadra.
• 041923 Različna izobraževanja v vrtcih
Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih.
19059002 Druge oblike izobraževanja
• 041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS
Sredstva so namenjena za preventivo in vzgojo otrok, delavnice in predavanja za starše.
• 041910 Različni projekti v šoli, programi
Sredstva so namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: šola v naravi,plavalni tečaji, Eko šola,
sodelovanje in projekti z drugimi šolami, projekt Comenius, izvedbi raznih tekmovanj na področju
vzgoje in izobraževanja, prednovoletne aktivnosti.
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• 041912 Ljudska univerza
Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a.
• 041976 Nagrade za talente
Sredstva so namenjena razpisu za uspešne otroke in mlade s področja športa, kulture, izobraževanja
in drugo.
1906 Pomoči šolajočim
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
• 041902 Regresiranje prevozov v šolo
Sredstva so namenjena za stroške prevozov otrok v šole.
• 041903 Regresiranje šolske prehrane
Sredstva so namenjena za stroške kosil otrok, po ugotovljenih potrebah v preteklem proračunskem
obdobju.
19069003 Štipendije
• 041905 Sklad za štipendiranje
Sredstva so namenjena stroškom v zvezi s štipendiranjem dijakov in študentov.

20 SOCIALNO VARSTVO
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva
• 042001 Drugi transferji – sociala
Sredstva so namenjena plačilu blaga in storitev za povečanje socialne varnosti občanov, izboljšanja
socialnovarstvenih storitev ipd., ki niso v naprej točno določena.
2002 Varstvo otrok in družine
2029001 Drugi programi v pomoč družini
• 042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok
Sredstva na postavki so namenjena za pomoč občanom v socialnih stiskah.
• 042009 Denarne pomoči za novorojenčke
Sredstva na postavki so namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 Socialno varstvo invalidov
• 042004 Izplačila družinskemu pomočniku
Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje družinskega pomočnika.
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20049003 Socialno varstvo starih
• 042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu
Sredstva na postavki so namenjena subvencioniranju institucionalnega varstva starejšim v domovih
upokojencev in drugim, po zakonu upravičenim občanom.
• 042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu
Sredstva na postavki so namenjena storitvam pomoči na domu.
• 042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše
Sredstva na postavki so namenjena letnemu razpisu za društva na področju sociale.
• 042013 Obratovalni stroški za CDAS
Sredstva na postavki so namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših.
• 042021 CDAS – animator
Sredstva so namenjena za plačo in ostale stroške v zvezi z zaposlitvijo animatorja v CDAS.
• 042022 CDAS – prostori
Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanje prostorov Centra za dnevne aktivnosti starejših.
• 042023 ZIC – stroški vodenja
Sredstva so namenjena za stroške vodenja ZIC.
Postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom 2014 ne spremeni.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
• 042003 Subvencije stanarin
Sredstva na postavki so namenjena za subvencioniranje stanarin in drugih stroškov v zvezi s temi.
• 042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis
Sredstva na postavki so namenjena letnemu razpisu za društva na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
• 042010 Humanitarne organizacije
Sredstva na postavki so namenjena letnemu razpisu za društva na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti.
• 042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ
Sredstva so namenjena za denarne pomoči občanom v socialnih stiskah ter za delovanje in programe
RK.
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
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2201 Servisiranje javnega dolga
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
• 042203 Odplačilo obresti zadolževanja
Sredstva so namenjena za obresti od najetih kreditov pri bankah. Postavka se spremeni glede na
dejansko obračunane obresti po sklenjenih pogodbah. V letu 2015 so upoštevane tudi obresti od
kredita za nakup stavbe v Vrtojbi ter obresti od kredita za financiranje čistilne naprave.
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05 Skupna občinska uprava
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
• 050600 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Plača, regres za letni dopust in prehrano ter stroški prevoza so planirani glede na planirano porabo v
letu 2014. Postavka je v primerjavi s proračunom 2014 enaka, razen na podpostavki za dodatek za
delovno dobo in dodatek za stalnost.
• 050606 Jubilejne nagrade in odpravnine SOU
Sredstva na proračunski postavki so planirana za izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnin.
• 050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje
Sredstva na postavki so namenjena za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.
Postavka se v primerjavi s proračunom 2014 zmanjša in sicer glede na dejanska izplačila v letu 2014.
• 050616 Pisarniški material in storitve
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bomo porabili za nakup pisarniškega materiala.
• 050617 Čistilni material in storitve
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bomo porabili za nakup čistilnega materiala in storitev.
• 050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov
V letu 2015 so planirana sredstva za storitve varovanja zgradb in prostorov.
Sredstva bodo porabljena za nakup oz. dokup opreme za varovanje zgradbe in prostorov ter za
vzdrževanje le-te.
• 050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bomo porabili za nakup knjig, strokovne literature in časopisa.
• 050620 Računalniške storitve
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za plačilo računalniških storitev za vzdrževanje programov Doksis in
prekrškovni program Inpores, ter tekoče vzdrževanje.
• 050621 Uniforma in službena obleka
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za nakup službenih uniform in opreme.
• 050622 Strokovno izobraževanje SOU
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Stran 37 od 43

Sredstva bodo porabljena za udeležbo na strokovnih izobraževanjih, konferencah, seminarjih in
simpozijih.
• 050623 Telefon, mobitel, fax SOU
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za plačilo telefona, faksa in elektronske pošte.
• 050624 Poštnina in kurirske storitve
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za plačilo poštnih storitev.
• 050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva
Postavka je planirana glede na porabo sredstev v letu 2014 in predvideno porabo sredstev 2015.
Sredstva bodo porabljena za nakup goriva za službena vozila.
• 050626 Vzdrževanje in popravila vozil
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za popravila in vzdrževanje službenih vozil.
• 050627 Pristojbine za registracijo vozil
Postavka je planirana glede na porabo sredstev v letu 2014. Sredstva bodo porabljena za plačilo
pristojbin za registracijo službenih vozil.
• 050628 Zavarovalne premije za motorna vozila
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za plačilo zavarovalnih premij za službena vozila.
• 050629 Pisarniška oprema
V letu 2015 so planirana sredstva za nakup pisarniške opreme. Porabljena bodo za nakup pisarniške
opreme, pohištva,…
• 050630 Računalniška oprema
Postavka je planirana glede na porabo sredstev v letu 2014. Porabljena bodo za nakup računalniške
opreme, računalnikov, tiskalnikov ...
• 050631 Računalniški programi
V letu 2015 so planirana sredstva za nakup računalniških programov.
• 050632 Najemnine za poslovne prostore
Postavka je planirana glede na porabo sredstev v letu 2014. Sredstva bodo porabljena za plačilo
najemnine in stroškov uporabe poslovnih prostorov MU.
• 050633 Nakup druge opreme
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za nakup telefonskih aparatov, fotoaparatov, rezalnika, kaloriferjev,…
•

050635 Drugi operativni odhodki
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Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za druge operativne odhodke. Sem sodijo sredstva, ki so namenjena za
varstvo pri delu, obdobne zdravniške preglede,….
• 050636 Zavarovalne premije
Postavka je planirana glede na porabo v letu 2014 in predvideno porabo sredstev v letu 2015.
Sredstva bodo porabljena za plačilo zavarovalnih premij za zaposlene.
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06 Režijski obrat
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
• 060406 Investicijsko vzdrževanja parkinga »D«
Postavka zajema investicijsko in tekoče vzdrževanje na parkirišču.
V letu 2015 postavka zajema tudi vzdrževalna dela (izvedba investicijsko vzdrževalnih del, popravil,
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav) na objektu vratarnica MMP Vrtojba.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.
• 060407 Rekonstrukcija tehtnice na MMP Vrtojba
Postavka zajema sredstva za rekonstrukcijo tehtnice na MMP Vrtojba.
NAMEN IN CILJI: boljša ponudba storitev uporabnikom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
• 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Postavka zajema sredstva za izplačilo plač zaposlenih na režijskem obratu. Postavka se v primerjavi z
letom 2014 poveča predvsem zaradi višjega zneska dodatka na delovno dobo in dodatka za stalnost.
• 060603 RO- voda in komunalne storitve
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov vode in komunalnih storitev. Postavka je v letu 2015 in
2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060604 RO-telefon, mobitel, faks
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov telefona, mobitela, faksa. Postavka je v letu 2015 in 2016
enaka kot v proračunu 2014.
• 060609 RO-jubilejne nagrade in odpravnine
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov jubilejnih nagrad.
• 060615 RO- dodatno pokojninsko zavarovanje
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov pokojninskega zavarovanja zaposlenih in sicer na
podlagi dejanskih izplačil v letu 2014.
• 060616 RO-Računalniške storitve
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov računalniških storitev. Postavka je v letu 2015 in 2016
enaka kot v proračunu 2014.
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• 060617 RO pisarniški material in storitve
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov nakupa pisarniškega materiala in storitev. Postavka je v
letu 2015 in 2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060618 RO-čistilni material in storitve
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov čistilnega materiala in storitev. Postavka je v letu 2015 in
2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060619 RO- električna energija parking MMP
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov električne energije. Postavka je v letu 2015 in 2016
enaka kot v proračunu 2014.
• 060620 Ro- poštnina in kurirske storitve
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov poštnine in kurirskih storitev. Postavka je v letu 2015 in
2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060621 RO-goriva in maziva RO
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov goriva in maziva. Postavka je v letu 2015 in 2016 enaka
kot v proračunu 2014.
• 060626 Drugi odhodki RO
Sredstva so namenjena nepredvidenim odhodkom. Postavka je v letu 2015 in 2016 enaka kot v
proračunu 2014.
• 060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov varovanja zgradb in prostorov. Postavka je v letu 2015
in 2016 nižja kot v proračunu 2014 zaradi zamenjave izvajalca.
• 060628 Tekoči stroški vzdrževanja
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja. Postavka je v letu 2015 in 2016
enaka kot v proračunu 2014.
• 060629 Nakup materiala
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov nakupa materiala. Postavka je v letu 2015 in 2016 enaka
kot v proračunu 2014.
• 060630 Nakup opreme
Postavka zajema sredstva za nakup opreme. Postavka je v letu 2015 in 2016 nižja kot v proračunu
2014.
• 060631 Najem parkirišča
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov najema parkirišča. Postavka je v letu 2015 in 2016 enaka
kot v proračunu 2014.
•

060632 Najem skladišča
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Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov najema skladišča. Postavka je v letu 2015 in 2016 enaka
kot v proračunu 2014.
• 060633 Vzdrževanja in popravila vozil
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov vzdrževanja in popravila vozil. Postavka je v letu 2015 in
2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil
Postavka zajema sredstva za plačilo pristojbin za registracijo motornih vozil. Postavka je v letu 2015 in
2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060635 Zavarovalne premije za motorna vozila
Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila. Postavka je v
letu 2015 in 2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060637 Drugi splošni material in storitve
Postavka zajema sredstva za nakup drugega splošnega materiala in storitev. Postavka je v letu 2015
in 2016 enaka kot v proračunu 2014.
• 060638 Študentsko delo
Postavka zajema sredstva za plačilo študentskega dela. Postavka je v letu 2015 in 2016 enaka kot v
proračunu 2014.
• 060639 Programska oprema, računalniki
Postavka zajema sredstva za nakup programske opreme in računalnikov. Postavka je v letu 2015 in
2016 enaka kot v proračunu 2014.
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04-Občinska uprava
20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
• 042024 kapitalski vložek ZIC
Postavka zajema sredstva za vplačilo kapitalskih deležev v Zavodu za izgradnjo centra v Vrtojbi.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna –domače zadolževanje
• 042201 odplačilo dolga (domače zadolževanje)
Postavka zajema sredstva za odplačila kreditov- obrokov bankama za dolgoročna posojila. Postavka
se poveča zaradi najema kredita za financiranje projekta Izgradnja čistilne naprave v Vrtojbi.
22019001 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
• 042204 odplačilo dolga (domače zadolževanje – stanovanjski kredit)
Postavka zajema sredstva za odplačilo dveh kreditov do Stanovanjskega sklada. Oba kredita bosta
dokončno odplačana v letu 2015.

Številka: 01101-17/2014-12
Šempeter pri Gorici, 18. december 2014
ŽUPAN
mag. Milan Turk
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