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UVOD
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter-Vrtojba prikazuje predvidene in realizirane prihodke
in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2019,
za katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi spremembe sprejetega
proračuna, ki so bile na podlagi veljavnih predpisov uveljavljene med izvrševanjem proračuna.
Pripravljen je na podlagi zakonodaje, ki predpisuje strukturo, vsebino in postopke priprave
zaključnega računa, ter postopek sprejema in poročanja o sprejetem zaključnem računu.
Pravne podlage so naslednje:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819,
13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP)
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
(Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13)
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09)
Letno poročilo je bilo pripravljeno skladno s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03,
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19). Občina ŠempeterVrtojba posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig,
vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06 – ZUE), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE,
138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18), Pravilnik o načinu in rokih
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.
108/2013) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09,
112/09, 58/10, 108/13, 100/15) ter slovenske računovodske standarde.
Zaključni račun sestavljajo:
- splošni del zaključnega računa proračuna
- posebni del zaključnega računa proračuna
- načrt razvojnih programov
- obrazložitve zaključnega računa proračuna
Splošni del zaključnega računa sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja.
Posebni del sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so
pripravljeni z upoštevanjem institucionalne, ekonomske in programske klasifikacije. Tako v
splošnem kot tudi v posebnem delu so prikazani podatki o zadnjem sprejetem proračunu,
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veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med
realiziranim in sprejetim ter realiziranim in veljavnim proračunom.
Obrazložitve zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo: obrazložitev splošnega dela,
obrazložitev posebnega dela, obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, obrazložitev
podatkov iz bilance stanja ter obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa.
Odlok o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2019 je Občinski svet sprejel na 3. redni seji
24. 1. 2019 (Uradni list RS, št. 7/2019). Sprejet je bil na osnovi predvidevanj glede gibanja
proračunskih prihodkov in proračunskih potreb.
Na 9. redni seji dne 12.09.2019 je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine ŠempeterVrtojba za leto 2019 (Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019).
Skozi proračunsko leto je župan sprejel več prerazporeditev sredstev med proračunskimi
postavkami v skladu s 5. členom Odloka o proračunu.
Prenesena sredstva
Zaključni račun za leto 2019 je izkazoval 1.034.967,31 € prenesenih sredstev na dan 31. 12. 2018,
ki so se prenesla v leto 2019. Rezultat poslovanja vseh treh bilanc v letu 2019 je bil negativen v
višini 274.870,41 €. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019, ki se prenašajo v naslednje
leto, pa znaša 684.046,06 €.
Po tretjem odstavku 15. člena ZR, se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu
z računovodskim načelom denarnega toka.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v
tekočem letu ter sprejeti in veljavni proračun občine. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim
kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so
nastali kot denarni tok od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
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I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
38.023 €
Obrazložitev bilance

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

6 .7 4 4 .6 0 5 €

Obrazložitev konta

Odhodki Občine Šempeter - Vrtojba so v letu 2019 znašali 6.744.605,29 € oziroma 76,49 % glede na
načrtovane. Sestavljeni so iz tekočih odhodkov, tekočih transferov, investicijskih odhodkov in
investicijskih transferov. Realizacija posamezne vrste odhodkov glede na vse odhodke je vidna v spodnji
tabeli:

Odhodki

Realizacija 2018

Tekoči odhodki

2.107.507,11

Tekoči transferi

2.196.819,68

Investicijski odhodki

2.039.268,20

Investicijski transferi

62.676,14

Skupaj

6.406.271,13

indeks 2018
posamezni odhodki
/skupaj odhodki v
%
32,90 %
34,29 %
31,83 %
0,98 %
100,00 %

40 TEKOČI ODHODKI

Realizacija 2019

indeks 2019
posamezni odhodki
/skupaj odhodki v %

2.174.586,22

32,24 %

2.381.541,20
2.027.247,59
161.230,28
6.744.605,29

35,31 %
30,06 %
2,39 %
100,00 %

2.174.586 €

Obrazložitev konta

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in predstavljajo 32,24 % celotnih odhodkov.
V letu 2019 je bila realizacija 79,46 % odstotna glede na veljavni proračun. 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

730.933 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače smo realizirali odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim za vse neposredne proračunske uporabnike,
kamor sodijo župan, občinska uprava, medobčinska uprava in režijski obrat. Poleg tega so vključeni tudi
izdatki za plače, ki se realizirajo direktno na projektih (Lighting Solution, EZTS-salute/zdravje) in
predstavljajo zgolj zaposlitve za določen čas. Realizacija je bila 92,76 odstotna in je znašala 730.932,90 €.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

119.130 €

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.
Realizacija glede na veljavni proračun 2019 je bila 93,91%.
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402 Izdatki za blago in storitve

1.317.675 €

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, kot tudi
za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov.
Znesek vključuje izdatke za:
- pisarniški material in storitve (277.872,76 €) in sicer 58,20 % glede na veljavni proračun,
- za nakup posebnega materiala in storitev smo porabili 3.125,89 €, kar predstavlja 66,47 % glede na veljavni proračun,
- za energijo vodo in komunikacije smo porabili 378.307,82 €, kar predstavlja 91,19 % glede na veljavni proračun,
- za prevozne stroške in storitve smo porabili 24.783,75 €, kar predstavlja 66,88 % glede na veljavni proračun,
- za izdatke za službena potovanja smo porabili 2.802,37 €, kar predstavlja 34,98 % glede na plan,
- za tekoče vzdrževanje smo porabili 272.596,27 €, kar predstavlja 83,26 % glede na plan,
- za poslovne najemnine in zakupnine smo porabili 42.955,91 €, kar je 96,05 % glede na plan in
- za druge operativne odhodke – avtorske honorarje, stroški sodišč, študentsko delo ipd. 315.230,62 €, kar predstavlja
65,23 % glede na veljavni proračun.

Realizacija glede na načrtovano je bila 73,31 %.

403 Plačila domačih obresti

6.848 €

Obrazložitev konta

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo obresti od najetih kreditov poslovnim bankam.
Realizacija postavke je bila 68,48 % glede na planirano.

409 Rezerve

0€

Obrazložitev konta

Na osnovi Odloka o proračunu je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 20.000,00 €,
katera vključuje sredstva splošne proračunske rezervacije, v skladu s 49. členom ZJF in se uporablja za
financiranje nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila
predvidena v zadostnem obsegu.
Sredstva v višini 5.516,15 € so bila prerazporejena na proračunsko postavko 041707 Stroški mrliških
ogledov in pogrebna služba.

41 TEKOČI TRANSFERI

2.381.541 €

Obrazložitev konta

V strukturi odhodkov so tekoči transferi predstavljali 35,31 % in so bili realizirani v višini 96,20 % glede
na veljavni proračun. Tekoče transfere sestavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi
posameznikom in zasebnikom, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači
transferi.

410 Subvencije

255.614 €

Obrazložitev konta

Subvencije so bile v letu 2019 realizirane v višini 255.613,91 € in sicer 94,92 % glede na veljavni plan in
sicer je bila struktura naslednja:
- Subvencije javnim podjetjem v višini 165.101,95 €, ki predstavljajo obveznost iz koncesijske pogodbe za
opravljanje javnega potniškega prometa;
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- Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 90.511,96 €, ki predstavljajo delno pokrivanje
izgub privatnim podjetjem, predvsem pa spodbude na področju kmetijstva in spodbude gospodarstvu na
podlagi razpisa za gospodarski razvoj.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

324.894 €

Obrazložitev konta

V tej skupini so izkazana nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek
k družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem
spadajo družinski prejemki in starševska nadomestila (18.500,00 € kot enkratno denarno pomoč ob rojstvu
otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (4.700,00 € za zagotavljanje socialne varnosti starejših),
drugi transferi posameznikom (261.764,39 €) (regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencem
in dijakom, denarne nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin,
plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev) ter štipendije (39.930,00 €). Realizacija je
bila 97,08 % glede na načrtovan plan.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

242.938 €

Obrazložitev konta

Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi
organizacijami in ustanovami. Realizacija je bila 93,14 % glede na veljavni proračun in je znašala
242.938,41 €. Pretežni del sredstev je bil porabljen za naslednje namene: sredstva za pomoč občanom s
socialnimi potrebami, Rdeči križ - 20.500,00 €, sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter 43.512,00 €, društva (RK Šempeter-Vrtojba -19.918,29 €,...).

413 Drugi tekoči domači transferi

1.558.094 €

Obrazložitev konta

V okviru podskupine kontov so se realizirali transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo
zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov, ki so bili realizirani v višini 34.539,14 € oziroma 98,68
% glede na veljavni plan.
Pretežni del so predstavljali transferi v javne zavode za financiranje plač (884.235,63 €), prispevkov in
drugih izdatkov zaposlenim (127.602,37 €), ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom (511.717,35
€). Realizacija v tej skupini je bila 96,68 % glede na veljavni proračun.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.027.248 €

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki so v letu 2019 predstavljali v strukturi vseh odhodkov skupno 30,06 % in so bili
realizirani glede na načrtovane v višini 59,27 %. Investicijske odhodke sestavlja skupina nakup in gradnja
osnovnih sredstev.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.027.248 €

Obrazložitev konta

Med tovrstnimi odhodki je bil pretežni del porabljen za:
- investicijsko vzdrževanje in obnove (1.011.406,03 €) - ureditev ekoloških otokov, obnova vodovoda in
kanalizacije v Vrtojbi, ureditev kolesarske poti v Bazari, ureditev deniveliranega križišča (Prekomorske
brigade in pot Športni park),...
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (816.051,33 €) - predvsem za ureditev Balinišča, za ureditev
razsvetljave v Osnovni šoli Šempeter, za ureditev Lavžnika, za ureditev prometnega otoka v Vrtojbi, za
ureditev parkirišča v Vrtojbi, za ureditev podboja pod železnico,...
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Razlika je bila porabljena za nakup opreme (33.819,64 €), nakup prevoznih sredstev (9.760,00 €), nakup
drugih osnovnih sredstev – zemljišč (127.577,45 €) v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem
ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring
(28.633,14 €).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

161.230 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom za investicijske odhodke ter
privatnim podjetjem, posameznikom in zasebnikom za investicije. Realizirani znesek v višini 161.230,28
€ predstavlja 87,27 % plana, sicer pa predstavljajo investicijski transferi v strukturi vseh odhodkov 2,39 %.

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

82.128 €

Obrazložitev konta

To so investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V letu 2019 je znesek v celoti
namenjen za Prostovoljno gasilsko društvo. Odhodki so bili realizirani v višini 100 % glede na veljavni
proračun.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

79.103 €

Obrazložitev konta

V okviru te skupine so bili realizirani transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje in manjše
investicije (OŠ Ivana Roba Šempeter, KŠTM, OŠ Kozara). Realizacija je bila glede na načrtovano 77,09
%.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

6 .7 0 6 .5 8 2 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna Občine Šempeter-Vrtojba so bili v letu 2019 doseženi v višini 6.706.582,36 €.
Prihodek

Realizacija 2018

indeks 2018
posamezni
prihodki /skupaj
prihodki v %

Davčni prihodki

4.111.571,86

60,16 %

4.143.301,01

Nedavčni prihodki

2.103.395,19

30,78 %

1.943.874,87

Kapitalski prihodki

169.268,80

2,48 %

44.963,68

Prejete donacije

500

0,01 %

0

449.859,29

6,58 %

574.442,80

6.834.595,14

100 %

6.706.582,36

Transferni prihodki

Skupaj

Realizacija 2019

indeks 2017
posamezni
prihodki /skupaj
prihodki v %
61,78 %
28,98 %
0,67 %
0
8,57 %
100,00 %

Prihodke proračuna sestavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in
transferni prihodki. Davčni prihodki sestavljajo 61,78 % glede na vse prihodke skupaj, nedavčni zavzamejo
delež 28,98 % glede na vse prihodke skupaj, kapitalski prihodki zavzamejo 0,67 % in transferni prihodki
8,57 % delež glede na vse prihodke skupaj.
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70 DAVČNI PRIHODKI

4.143.301 €

Obrazložitev konta

Davčni prihodki predstavljajo 61,78 % vseh proračunskih prihodkov in so bili realizirani v višini
4.143.301,01 € oz. 95,55 % 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

3.302.436 €

Obrazložitev konta

Dohodnina je največji davčni prihodek. Ob koncu leta je njena realizacija znašala 3.302.436,00 €, kar
predstavlja 100 odstotno realizacijo glede na plan.

703 Davki na premoženje

803.644 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov v skupni višini 803.644,06 €, zajema naslednje prihodke:
- Konto 7030 Davki na nepremičnine, v višini 685.056,80 €, od tega največji delež odpade na NUSZ
od pravnih oseb
- Konto 7031 Davki na premičnine, v višini 2059,06 € (davek na vodna plovila in zamudne obresti),
- Konto 7032 Davki na dediščine in darila, v višini 68.689,66 €,
- Konto 7033 Davki na promet nepremičnin, v višini 47.838,54 €, od tega za fizične osebe 46.304,07
€.
Prihodki od davka na premoženje so bili realizirani v višini 81,07 % glede na veljavni proračun.

704 Domači davki na blago in storitve

37.221 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov v skupni višini 37.220,95 €, zajema naslednje prihodke:
-

Konto 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) v višini 5.002,34 €

-

Konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 32.218,61 €, od tega je 7.850,13 €
prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Takso skladno
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda uporabnikom
zaračunava izvajalec javne službe. Višina takse je odvisna od količine prodane pitne vode, ki se
odvede v javno kanalizacijo, greznice in MKČN, ter učinka čiščenja čistilne naprave. Del
prihodkov predstavljajo prihodki od turistične takse v višini 17.928,32 € in v manjših zneskih
Občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.943.875 €

Obrazložitev konta

Nedavčni prihodki predstavljajo 28,98 % delež v strukturi vseh prihodkov in so bili v letu 2019 realizirani
v višini 68,59 % glede na veljavni proračun.
Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in
pristojbine, globe in druge denarne kazni in drugi nedavčni prihodki.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.835.280 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov v skupni višini 1.835.279,67 €, zajema naslednje prihodke:
-

Konto 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend v višini 31.224,78 €
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-

Konto 7102 Prihodki od obresti v višini 5.485,24 €.

-

Konto 7103 Prihodki od premoženja v višini 1.798.569,65 €, od tega je 797.847,09 € prihodkov iz
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Na tem kontu je tudi za 611.275,40 € prihodkov od
najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.). Ostali prihodki so
iz naslova najemnin za poslovne prostore (40.390,04 €), najemnine za grobove (24.005,21 €),
parkirnine (215.339,90 €), prdaje el. energije – fotovoltaika (28.534,19 €) ter prihodki od najemnin
za stanovanja (45.952,99 €), prihodki od oddaje zemljišč v najem (20.597,37 €), prihodki od
plakatiranja (3.610,95 €) ter drugi prihodki.

711 Takse in pristojbine

2.622 €

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
2019 bile načrtovane v višini 3.500,00 € , realizirane pa v višini 74,9 % glede na veljavni proračun.

712 Globe in druge denarne kazni

20.033 €

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 letu 2019 je iz tega naslova
bilo pridobljenih 20.033,04 €.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0€

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov zajema prihodke od oglaševanja v občinskem biltenu.

714 Drugi nedavčni prihodki

85.941 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina kontov zajema prihodek od drugih nedavčnih prihodkov v višini 85.940,50 €, od tega so
prihodki od komunalnih prispevkov (78.448,53 €), prihodki iz naslova odškodnin (5.588,10 €) ter drugi
prihodki (prihodki iz naslova plačil za družinskega pomočnika, vračila štipendij, prihodki od unovčenih
garancij,....).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

44.964 €

Obrazložitev konta

Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev. Kapitalski prihodki predstavljajo le neznaten delež v celotni strukturi
prihodkov (0,67 %) in so bili realizirani v višini 12,60 % od načrtovanih.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

479 €

Obrazložitev konta

Prihodek je bil realiziran v višini 0,68 % od planiranega. Prihodki so bili realizirani s prodajo opreme
(odpisanih prenosnih računalnikov).
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

44.485 €

Obrazložitev konta

Prihodek je bil realiziran v višini 15,53 % od planiranega.
Ta skupina predstavlja prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 44.485,00 €. Vse prodaje so bile
izvedene v skladu Z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

574.443 €

Obrazložitev konta

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 8,57 odstotni delež in so bili realizirani v višini
574.442,80 € oziroma 69,73 odstotnih točk glede na plan.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

336.934 €

Obrazložitev konta

Med transfernimi prihodki smo realizirali prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v skupni
višini 101.495,77 € oziroma 79,99% glede na plan ter iz občinskih proračunov v skupni višini 235.438,27
€ oziroma 89,85 % glede na plan.
V letu 2019 smo iz državnega proračuna prejeli naslednja namenska sredstva:
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

740
740001

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 23.čl ZFO

65.028,44

7400016

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za POŽARNO TAKSO

10.818,43

7400040

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za SOU

20.283,78

74000403

Prejeta sredstva iz drž.proračuna za tekočo rabo-vzdrževanje gozdnih cest

74000405

Prejeta sredstva iz državnega proračuna -NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH
GOZDOV

7400047

Prejeta sredstva iz drž. pror. za sofinanciranje javnih del

7400048

Prejeta sredstva iz drž. proračuna subvencije stanarin

740100

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

740

Skupaj

445,84
170,51
2255,4
2.493,37
235.438,27
336.934,04
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
237.509 €
Obrazložitev konta

Med transfernimi prihodki smo realizirali prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
v skupni višini 237.508,76 € oziroma 54,62 % glede na plan.
V letu 2019 smo prejeli naslednja sredstva:
741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

741301

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz
kohezijskega sklada-CPS

741600025

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU –
LIGHTNING SOLUTION

27.246,70

74160028

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUEDICITNET

49.973,95

74160029

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EUEZTS-SALUTE ZDRAVJE

8.600,28

741

Skupaj

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

151.687,83

237.508,76

-24.839 €
2 4 .8 3 9 €

Obrazložitev konta

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.839 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

24.839 €

Obrazložitev konta

Sredstva so bila namenjena povečanju kapitalskega deleža po Pogodbi o vplačilu deležev za povečanje
namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške.
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C. RAČUN FINANCIRANJA

-212.009 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

2 8 3 .2 7 0 €

Obrazložitev konta

50 ZADOLŽEVANJE

35.631 €

500 Domače zadolževanje

35.631 €

Obrazložitev konta

Občina se je v letu 2019 dodatno zadolžila v višini 35.630,79 € pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Občina je pridobila sredstva po 0 % obrestni meri, rok vračila je 10 let, prvi obrok zapade v
plačilo 15. 3. 2021, zadnji pa 15. 9. 2029. Sredstva so bila namenjena za financiranje ureditve parkirišča
nasproti zelenega vrta.

55 ODPLAČILA DOLGA

247.639 €

550 Odplačila domačega dolga

247.639 €

Obrazložitev konta

Občina je v letu 2019 odplačala glavnice kreditov v višini 247.639,38 € v skladu s sklenjenimi kreditnimi
pogodbami s poslovnimi bankami.
Najetih imamo 5 dolgoročnih kreditov in sicer pri naslednjih bankah: Intesa SanPaolo d.d. in štiri pri
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot je prikazano v tabeli:

konto

9600008
MGRT

začetek
odplačila

konec
odplačila

glavnica
01.01.2019
oz. ob
odobritvi

višina
glavnice /
mesec

letno
odplačilo
glavnice leto
2019

GLAVNICA
31.12.2019

namen

15.3.2018

15.9.2026

25.661,22

1.603,83

3.207,66

22.453,56

Športni parkrampa

30.9.2017

28.2.2023

1.004.553,19

20.091,06

241.092,72

763.460,47

Reprogram
dolg.kreditov

15.3.2019

15.9.2027

30.051,00€

1.669,50

3.339,00

26.712,00

Obnova
Feiglove ulice

15.3.2020

15.9.2028

36.368,00

2.020,44

0

36.368,00

Knjižnica
Šempeter

15.3.2021

15.9.2029

35.630,79

1.979,49

0

35.630,79

Parkirišče
nasproti
zelenega vrta

960009
Intesa
Sanpaolo
d.d.
960010
MGRT
960011
MGRT
960012
MGRT

V letu 2019 smo odplačali za 247.639,38 € glavnice.
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N A ME N S K I P R I H O D K I
Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev
ter prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta (44. člen ZJF)
Požarna taksa
Dejanski prenos še neporabljenih
sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019
Poraba v letu 2019

Znesek v EUR
1.685,00
10.818,43
040705-Sredstva za opremo iz požarne
takse-PGD Šempeter

10.000,00
2.503,43

Znesek, ki se prenaša v leto 2020
Turistična taksa
Dejanski prenos še neporabljenih
sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019
Poraba v letu 2019

Znesek v EUR
-

19.294,45
8.283,13
5.639,43
19.900,00
3.016,09
36.838,65

041403-Novoletna okrasitev mesta
041407-Sredstva za turistične programe
041408-KŠTM -programi in turizem
041423-Novoletno praznovanje-organizacija
Skupaj poraba v letu 2018

Znesek, ki se prenaša v leto 2020

-

Kapitalski prihodki
Dejanski prenos še neporabljenih
sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019
Poraba v letu 2019

212.704,78

230.248,98

Znesek v EUR
-

1.552.152,63
44.963,68

041618 - Stroški upravljanja s stanovanji v
lasti občine
041631 – Novogradnja in rek. stan. zgradb
in prost.
041610 Cenitve
0416101 Odškodnina za služnost
41611- Ureditev meja, parcelacija
0416138 Najem zemljišč
041612 Nakup zemljišč

12.153,71
776,90
1.763,90
2.120,76
1.596,97
77,42
127.577,45

Skupaj poraba v letu 2018

146.067,11
1.653.256,06

Znesek, ki se prenaša v leto 2020

-

Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov

Znesek v EUR

Dejanski prenos še neporabljenih
sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019
Poraba v letu 2019

Znesek, ki se prenaša v leto 2020

-

404.056,03

-

20.847,79
9.699,97
30.547,76
434.603,79

041515 -Ekološki otoki
041599 - Odvoz odpadkov
Skupaj poraba v letu 2018
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Okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda
Dejanski prenos še neporabljenih
sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019
Poraba v letu 2019

Znesek v EUR

Poraba v letu 2019

9.909.125,57
7.850,13
197.564,13

-

10.098.839,57

041533 Kanaliz.omrežje

Znesek, ki se prenaša v leto 2020
Prihodki od komunalnega prispevka,
koncesijska dajatev od iger na srečo,
NUSZ in najemnine za gospodarstvo
Dejanski prenos še neporabljenih
sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019

-

Znesek v EUR

Prihodki od komunalnega prispevka
Koncesijska dajatev od iger na srečo
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišče
Najemnine za gospodarstvo
Skupaj prihodki v letu 2018
041317 Vzdrževanje javnih površin
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in
ulic
041307 Traktorske in kolesarske poti
041321 Projektna dokumentacija za cestno
infrastrukturo
043058 Kolesarska steza in pešpot v Bazaro
041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko c.
in obvoznico Vrtojba (ob HC VrtojbaRazdrto)
041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v
Vrtojbi
041394 Izvedba izboljšav na obstoječih
stezah in poteh
041379 Ureditev Vrtojbenske ulice
0413011 Kolesarska pot v Šempetru na
Hribu
0413014 Kolesarska steza ob ul. 9. sept. (zg.
Vrtojba)
041311 Subvencije za kritje izgub v javnem
prometu
041435 Ureditev krožišča pri Hoferju
041442 Ureditev otoka za umiritev prometa
na Ulici 9. septembra
040309 Cilj 3 - 2. FUTURELIGHTS - javna
razsvetljava prihodnosti + LIGHING
SOLUTIONS 041217
041312 Plačilo javne razsvetljave
041322 Obnova JR Vrtojba
041323 Obnova JR Šempeter
041358 Tekoče vzdrževanje javne
razsvetljave
041401 Priprava razvojnih programov &
evropski skladi
041404 Programi razvojnih agencij
041405 PTP - študije, dokumentacija,
projekti

8.655.942,77
78.448,53
797.847,09
657.145,53
600.247,63
2.133.688,78
19.462,80
177.420,59
6.246,40
12.858,54
482.574,73
12.712,18
76.458,28
90.352,27
73.072,30
869,25
1.464,00
165.101,95
4.440,80
91.440,11
177.676,72
56.583,09
9.779,52
12.216,22
6.280,19
1.885,00
26.281,28
15.000,00
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041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva
Goriške
041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in
zaposlovanja
041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik
041510 Sanacija okolja-vodotoki,…
041542 Odvod.zalednih vod Čuklje
041547 Mednarodni projekt EDICITNET
16029003 - Prostorsko načrtovanje

19.232,50
59.792,36
115.331,98
613,20
463,60
8.275,10
69.285,33

041670-Vzdrževanje hidrantnega omrežja
041688-Investicijsko vzdrževanje
(omrežnina)-vodovodno omrežje
041603 Pokopališče Vrtojba
041672 Vzdrževanje pokopališč
0416103 Športni park Šempeter
041629 Otroška igrišča, druga igrišča
416158 Ureditev površin in objektov
prireditvenega prostora v Vrtojbi
0416156 Športni park Šempeter - tek.str.
0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi
040428 Urbana oprema
040429 Hortikulturna ureditev
041614 Čiščenje javnih površin in druge
komunalne storitve
041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi
041673 Vodarina - javne pipe
Skupaj poraba v letu 2018

5.068,23
15.497,34
6.322,86
32.707,40
77.691,37
11.188,94
212.782,84
6.132,78
32.684,45
1.717,00
11.095,97
207.231,30
8.602,47
278,03
2.422.171,27
8.367.460,28

Znesek, ki se prenaša v leto 2020

Skupaj namenski prihodki
Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2018
Realizacija prihodka v letu 2019
Poraba v letu 2019
Znesek, ki se prenaša v leto 2020

Znesek v EUR
- 3.420.411,24

-

2.216.615,47
2.843.188,92
4.046.984,69

V K L J U Č E V A N JE N O V I H O B V E Z N O S T I V P R O R A Č U N
41. člen ZJF določa o vključevanju novih obveznosti v proračun: tekom leta, po sprejemu proračuna ni
nastala nobena nova obveznost v proračunu, katero naj bi župan v proračun moral vključiti.
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA ODHODKOV
01 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

6.744.605 €
115.487 €
1 1 5 .4 8 7 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje vključuje dejavnost občinskega sveta, financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu ter
delovanje dveh krajevnih odborov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine ŠempeterVrtojba.
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost Občine. Vsebina in obseg porabe proračunskih
sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

0101 Politični sistem

115.487 €

Opis realizacije glavnega programa
Članom občinskega sveta in njegovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih
funkcij, pri čemer jim je bila nudena vsa administrativno tehnična in strokovna podpora ter zagotovljena sredstva za
njihovo nemoteno delovanje Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določilih Zakona
o političnih strankah, glede na volilni izid pripadajo sredstva za njihovo delovanje.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

111.773 €

Opis realizacije podprograma
Področje vključuje dejavnost občinskega sveta, financiranje političnih strank, zastopanih v občinskem svetu ter
delovanje dveh krajevnih odborov.
Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema. Zagotovili smo
materialne pogoje in strokovne podlage za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Naloge
so bile izvedene pravočasno.
Opravljeno je bilo predvideno število sej občinskega sveta skladno s programom dela.

010101 Delovanje občinskega sveta - sejnine

38.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v skladu s planom in sicer v višini 87,34 %, v znesku 38.428,95 EUR glede na veljavni
proračun. Iz te postavke se izplačujejo sejnine izvoljenim in imenovanim.

010103 Financiranje političnih strank

14.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnova za financiranje političnih strank iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba je sklep občinskega sveta iz leta 2014,
po katerem so politične stranke, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2014 in izpolnjujejo pogoje iz Zakona o
političnih strankah, upravičene do mesečnega financiranja iz proračuna sorazmerno z doseženim volilnim rezultatom.
Planirana sredstva so bila v celoti porabljena v ta namen. Del sredstev (za mesec oktober in november 2019) je bilo
strankam nakazanih začetek leta 2020.
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010106 Delovna telesa občinskega sveta

7.823 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 92,03 % v znesku 7.822,58 EUR Sredstva so bila porabljena za financiranje sejnin
strokovnih komisij in odborov.

010110 Reprezentanca

275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, ki so namenjena porabi sredstev za reprezentanco občinskemu svetu so realizirana v višini 27,49 % glede
na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za pogostitev med odmori sej.

010111 Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme

10.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, ki so namenjena porabi sredstev za informatiko in vzdrževanje strojne in programske opreme v letu 2019 so
realizirana v višini 69,97 % glede na veljavni proračun.

010113 Protokol

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena za protokol občinskega sveta v letu 2019 niso bila realizirana.

010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej

8.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru planirane postavke so knjiženi izdatki za snemanje, prenose sej občinskega sveta ter za upravljanje z
ozvočenjem na sejah občinskega sveta.
Poraba sredstev na proračunski postavki je skladna s programom dela občinskega sveta. Postavka je bila realizirana v
višini 87,23 % od veljavnega proračuna.

010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški

2.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Vrtojba. Sredstva so bila realizirana v višini 80,12% od veljavnega
proračuna. Obratovalni stroški zajemajo porabo električne energije, vode in komunalne storitve.

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje

2.666 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora in sicer stroški pogostitev povabljenih ob prireditvah in
srečanjih s pobratenimi kraji (Medeja, Hodiše) , drugi splošni material in storitve, ki jih ob prireditvah organizira KO
in drugi operativni odhodki. Postavka je bila realizirana v višini 53,33% veljavnega proračuna.

010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški

2.064 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Šempeter (električna energija, voda in komunalne storitve, telefon,
faks in elektronska pošta in drugi operativni odhodki). Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu od plana in sicer
v višini 60,70 % glede na veljavni proračun.

010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja

4.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki so vključena sredstva za delovanje odbora. Delijo se na stroške pogostitev in druge operativne odhodke
(tisk, raznos letakov, gledališka skupina,...). Postavka je bila realizirana v višini 94,74 % od veljavnega proračuna.
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010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku

3.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva, ki so namenjena občinskim nagrajencem in vključujejo podelitev občinskih plaket, priznanj in denarnih ter
drugih nagrad so bila realizirana v višini 91,80 %, v skladu s sklepom OS in odlokom.

010120 Bilten - glasilo

15.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 98,12% glede na veljavni proračun. Postavka zajema založniške in tiskarske
storitve ter stroške fotokopiranja, drugi splošni material in storitve in plačila po avtorskih in podjemnih pogodbah.

010122 Izobraževanje članov občinskega sveta

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za izobraževanje članov občinskega sveta, v letu 2019 niso bila koriščena.

010123 Mednarodno sodelovanje

519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje sodelovanja s pobratenimi občinami in drugimi ustanovami
in organizacijami iz tujine. Postavka je bila realizirana v višini 11,53 % glede na veljavni proračun.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

3.714 €

010104 Izvedba volitev

3.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi lokalnih volitev v letu 2018. Realizacija na postavki predstavlja 100
% porabe proračunskih sredstev, v skladu s stroški za volitve, ki so bili plačani v letu 2019.

02 Nadzorni odbor

2.881 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
2 .8 8 1 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

0203 Fiskalni nadzor

2.881 €

Opis realizacije glavnega programa
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, preučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi
predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja OŠV in razpolaganja s
premoženjem OŠV.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev z
vidika gospodarnosti in zakonitosti.

19

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.881 €

Opis realizacije podprograma
Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda priporočila in predloge za izboljšanje poslovanja občine.
Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad porabo
proračunskih sredstev.
Opravljenih je bilo predvideno število sej in izvedeni vsi predvideni pregledi nad poslovanjem.

020201 Delovanje nadzornega odbora

2.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v 57,62 % glede na veljavni proračun in sicer v višini 2.880,75 EUR. Namenjena je bila
za izplačilo sejnin članom nadzornega odbora. Nadzorni odbor opravlja svoje delo v skladu s planom dela.

020202 Reprezentanca

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva namenjena porabi sredstev za reprezentanco nadzornega odbora niso bila porabljena.

020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za izobraževanje članov nadzornega odbora, sredstva v letu 2019 niso bila
koriščena.

03 Župan

332.310 €

01 POLITIČNI SISTEM

5 8 .8 2 0 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost OŠV. Vsebina in obseg porabe proračunskih
sredstev je odvisna od sprememb zakonodaje na področju plač in sprememb cen materialov in storitev.

0101 Politični sistem

58.820 €

Opis realizacije glavnega programa
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni
in ostali akti.
Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval
razpoložljiva sredstva. Pri svojem delu mu je pomagal podžupan.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

58.820 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana, plačilo za delo podžupanov ter
sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupana.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev dobrih pogojev za delo župana in vse potrebne podpore županu pri
izvrševanju njegove funkcije.
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Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval
razpoložljiva sredstva. Naloge so bile izvedene, gospodarno in učinkovito v okviru predvidenih.

030104 Plače in nadomestila podžupana

9.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 030104 je bila v letu 2019 realizirana v višini 97,69 % glede na veljavni proračun, kar pomeni 9.280,44
EUR. Neprofesionalnim funkcionarjem ne pripada dodatek za minulo delo.

030105 Plača, regres za letni dopust

48.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka 030105 je bila v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana v višini 96,00 %, oz. 48.132,75 EUR. Plačna
letvica lestvica se je s 1.9.2016 spremenila. Plača župana brez minulega dela je tudi osnova za izplačila izvoljenim in
imenovanim. Sredstva so bila porabljena za izplačilo osnovne plače župana, dodatka za delovno dobo, prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo.

030107 Prehrana med delom župan

781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 781,44 EUR, 76,86 % glede na veljavni proračun in zajema povračila stroškov
prehrane med delom za župana.

030113 Drugi izdatki za službena potovanja

275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 22,90 %, v znesku 274,84 EUR glede na veljavni proračun. Na tej postavki so
izdatki za službena potovanja (stroški prevoza in dnevnice).

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje

350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 99,99 % oz. 350,28 EUR glede na veljavni proračun in vključuje premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zneski dodatnega pokojninskega zavarovanja so se v primerjavi
s preteklim letom povečali.

030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe

1 8 .8 7 1 €
18.871 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov reprezentance.
Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog
lokalne samouprave ter ustvariti pogoje za izvedbo prireditev.
Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen.
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04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

18.871 €

Opis realizacije podprograma
Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic, gostinskim
storitvam ter nabavam daril, ki jih Občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom.

030412 Reprezentanca

5.583 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 55,83 % in porabljena glede na letne potrebe. Postavka zajema stroške pogostitev
in drugi splošni material in storitve.

030413 Protokol

13.288 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 88,59 % glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za izvedbo
protokolarnih dogodkov ter za nabavo protokolarnih daril, s katerimi skušamo podpreti ponudnike izdelkov iz
domačega okolja, zastave in drugi protokolarni material.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

2 5 4 .6 1 8 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru
naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotoviti stabilen in učinkovit sistem obrambe ter hitre in učinkovite
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, doseganje optimalne operativne pripravljenosti Civilne zaščite,
Prostovoljnega gasilskega društva in Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

254.618 €

Opis realizacije glavnega programa
Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred
požarom. Dolgoročni cilji glavnega programa je z zagotoviti stabilen in učinkovit sistem zaščite in reševanja ter
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
Proračunska sredstva so bila namenjena za financiranje dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, ter za financiranje
delovanja prostovoljnega gasilskega društva. Skladno s programom je bil opravljen tudi nakup in vzdrževanje
objektov in opreme, ki so potrebni za delovanje sistema za zaščito in reševanje v primeru nesreč.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 24.305 €
Opis realizacije podprograma
Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite v primeru
naravnih in drugih nesreč.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti stabilen in učinkovit sistem intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito izvajanje
intervencij ob nesrečah. Izvedlo se je predvideno redno vzdrževanje objektov in opreme, skladno z načrtom nabave je
bil izveden dokup zaščitne in reševalne opreme.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami,
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.
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040710 CZ- telefon, telefax

109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 64,18 % glede na veljavni proračun in sicer za plačilo stroškov
telefonskih storitev Civilne zaščite.

040711 Prenos alarmnih signalov

996 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 90,55% glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške varovanja ter stroške
intervencije.

040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč

2.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 63,14% glede na veljavni proračun. V skladu z zakonom je treba zaklonišča tekoče
vzdrževati, sredstva so bila namenjena za kontrolni preizkus, letni servis, vzdrževalna dela,...

040714 Redna dejavnost CZ

3.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 51,55% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena delovanju CZ
(registracija in tehnični pregled vozil, registracija vozil, zdravniški pregledi, instaliranje in posodabljanje programske
opreme ,...)

040715 Redna dejavnost- društva

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena društvom, ki delujejo v
okviru civilne zaščite.

040716 Redna dejavnost - požarna straža

3.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 100,00% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za požarno stražo
za PGD Šempeter.

040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje

1.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 65,31% glede na veljavni proračun. Namenjena je bila za zdravstveno varstvo ter
nadomestilo izgubljenega zaslužka.

040718 Nakup opreme MTS za CZ

7.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 49,84 % glede na veljavni proračun. Civilna zaščita vsako leto obnavlja in nakupi
novo opremo za zaščito in reševanje (defibrilator, ozvočenje, zložljive postelje,...).

040732 CZ -zavarovanja

781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki zavarovanja so bili realizirani v višini 86,01% glede na veljavni proračun (splošno zavarovanje,
avtomobilsko zavarovanje).
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040738 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ

37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena v višini 2,44 % glede na veljavni proračun in sicer za servis avtomobila KIA ter pranje
avtomobila.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

230.314 €

Opis realizacije podprograma
Vključuje stroške operativnega delovanja poklicnih gasilskih enot in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje
gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte in opremo.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanje javne gasilske službe ter
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah.
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnosti s pomočjo prostovoljnega gasilskega društva je zagotavljal primeren
sistem protipožarne varnosti. Poleg delnega financiranja zaposlenih v javnem gasilskem zavodu in zagotavljanju
sredstev za delovanje prostovoljnega gasilskega društva je občina namenila sredstva za opremo in vzdrževanje
dvorane.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami,
Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter

40.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za redno dejavnost društva, nakup in vzdrževanje opreme, vzdrževanje vozi, zavarovanje,
kurivo,...v skladu s finančnim načrtom PGD. Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna.

040703 Nakup vozila - PGD Šempeter

72.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka za nakup vozila je bila realizirana v celoti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0010- Nakup vozil - PGD Šempeter

040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna. Poraba iz postavke je bila skladna s prilivom sredstev, ki
jih določa vlada RS. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih namensko dobi od države iz naslova požarne takse.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse

040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza

3.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom. Sredstva se
namenjajo opravljanju lokalne gasilske družbe.
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040707 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost
104.674 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 99,02 % veljavnega proračuna po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom. Občina
sofinancira plače in materialne stroške za javni zavod.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
0 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v prenizkem obsegu
in so nujne za izpeljavo določenih programov. Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave
proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma jih ni bilo mogoče predvideti v zadostnem obsegu.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0€

Opis realizacije glavnega programa
Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v
proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila
zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0€

Opis realizacije podprograma
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

032301 Splošna proračunska rezervacija

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi Odloka o proračunu je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 20.000,00 €, katera
vključuje sredstva splošne proračunske rezervacije, v skladu s 49. členom ZJ F in se uporablja za financiranje
nepredvidenih izdatkov, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva oz. niso bila predvidena v zadostnem
obsegu.
Sredstva v višini 5.516,15€ so bila prerazporejena na proračunsko postavko 041707 Stroški mrliških ogledov in
pogrebna služba.

04 Občinska uprava

5.997.191 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
9 .8 7 9 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
V okviru področja porabe je zajeto vodenje finančnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine ter nemoteno finančno poslovanje organov občine.
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0202 Urejanje na področju fiskalne politike

9.879 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa ter stroškom občinske blagajne.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Občine ter večje zadovoljstvo občanov.Način
evidentiranja in izvajanja kontrol porabe proračunskih sredstev po postavkah teče nemoteno, s čimer je cilj dosežen.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

9.879 €

Opis realizacije podprograma
Vključeni so stroški plačilnega prometa, provizije, stroški občinske blagajne.
Dolgoročni cilj je optimizacija tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. Kazalci doseganja
teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški specifični glede na primer oz. so
vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij. Ocenjujemo, da smo gospodarno upravljali s premoženjem.
Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah, do najvišje možne mere optimirani.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije

3.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu stroškov UJPa in Banke Slovenije ter zajema stroške nadomestila vodenja vrednostnih
papirjev. Postavka je bila realizirana v višini 92,68 % glede na veljavni proračun.

040206 Občinska blagajna

6.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 94,79 %. Postavka je namenjena plačilu provizije za položnice, ki jih občani
plačujejo na občinski blagajni. Stroški nastajajo mesečno v odvisnosti od prometa in števila transakcij, zato se njihova
višina mesečno spreminja.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
1 6 .6 8 7 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih
področjih. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotavljati aktivno vlogo Občine, v okviru njenih
pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti ter usmeritve župana.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

16.687 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo občine.
Dolgoročni cilji glavnega programa je sodelovanje občine na mednarodnih področjih.
Občina igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitvi meddržavnih odnosov.
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03029002 Mednarodno sodelovanje občin

16.687 €

Opis realizacije podprograma
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo občine.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljati aktivno vlogo občine na čim širšem območju, v okviru njenih pristojnosti
povečevati njeno prepoznavnost
Občina s svojo prisotnostjo in udeleževanjem na ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, kar ima pozitiven
učinek tako na gospodarsko področje kot tudi na druga področja. Pri tem veliko pripomore tudi pojavljanje v medijih.
Občina kot članica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) uspešno sodeluje pri izvedbi skupnih
programov s ciljem usklajenega pridobivanja evropskih sredstev.

040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

16.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena delovanju EZTS-ja. V letu 2019 je EZTS za delovanje porabil manj, kot je
bilo skladno s planom predvidenih sredstev na postavki. Realizacija na postavki znaša 16.687,10 EUR, kar predstavlja
59,81 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov EZTS po
Sporazumu o zagotavljanju sredstev za delovanje EZTS ter za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih na projektu v
okviru projekta Salute / Zdravstvo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1 7 5 .7 3 2 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema informatizacijo uprave (opremo občinske uprave s strojno in programsko opremo, ki omogoča
nemoteno delovanje občinske uprave) ter druge skupne administrativne službe (sredstva za obveščanje javnosti,
sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim
premoženjem).
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je stabilno delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog
lokalne samouprave.

0402 Informatizacija uprave

4.071 €

Opis realizacije glavnega programa
Namen programa je nakup strojne in programske opreme ter posodobitev dela v upravi z uvajanjem in širjenjem
uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih tehnologij in zagotavljati nove načine in uporabe
informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Dolgoročni cilji glavnega programa je kvalitetno in stabilno e-poslovanje znotraj uprave in v odnosu do strank ter
zakonska skladnost rešitev.

04029001 Informacijska infrastruktura

4.071 €

Opis realizacije podprograma
Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture za dosego hitrega in učinkovitega dela.
Dolgoročni cilji podprograma je posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti
ter uvajanje sodobnih tehnologij. Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi
rešitvami.
Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje računalniške opreme. V okviru razpoložljivih sredstev se je posodabljalo
informacijske rešitve za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter ostala področna zakonodaja.
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040401 Informatika (strojna in programska oprema)

4.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za nakup novih računalnikov, popravila in nadgradnje tako računalnikov kot serverja ter
za nakup novega sistema za registracijo delovnega časa. Postavka je bila realizirana v višini 56,44 % glede na veljavni
proračun.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0036 Informatika (strojna in programska oprema)

0403 Druge skupne administrativne službe

171.661 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti (objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, izdelavo
celostne podobe občin, izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine), izvedbo protokolarnih dogodkov (izvedbo
praznovanj ob državnem in občinskem prazniku, promocija občine) ter sredstva za kritje stroškov razpolaganja in
upravljanja z občinskim premoženjem (tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, oprema
objektov, zavarovanje objektov,...).
Dolgoročni cilji glavnega programa je stabilno delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne
samouprave, nemoteno kontinuirano delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave ter
ustvariti pogoje za izvedbo prireditev.
O vseh izvedenih dogodkih in prireditvah je bila širša javnost obveščena preko sredstev javnega obveščanja. Vsi
sprejeti splošni akti so bili pravočasno posredovani v objavo.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

3.460 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine ter sredstva za
izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.
Dolgoročni cilji podprograma je ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih
predpisih. Oglaševalsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji občine ter ostalo dogajanje, ki je ključno za
promocijo občine. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih in druga področna zakonodaja.

040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov

2.937 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena pokritju stroškov objav splošnih in posamičnih aktov objavljenih v Uradnem listu. Postavka
je realizirana v višini 48,95 % glede na veljavni proračun.

040403 Stroški občinske spletne strani

523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za spletno rešitev sempeter-vrtojba.si. Postavka v letu
2019 je bila realizirana v višini 52,34 % glede na veljavni proračun.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

21.662 €

Opis realizacije podprograma
Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic, gostinskim
storitvam ter nabavam daril, ki jih občina ob različnih priložnosti podari institucijam ali posameznikom.
Dolgoročni cilji podprograma je ohranjanje tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti.
Vsi državni in kulturni prazniki, vključno z občinskim praznikom, so bili primerno obeleženi. Ob raznih priložnostih
so bila podarjena protokolarna darila in pripravljen ustrezen grafični material za protokol.
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Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen. Obeležili smo
zgodovinske dogodke in obletnice.

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)

5.838 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izvedbo osrednjega občinskega praznika Občine Šempeter-Vrtojba. Sredstva so bila
namenjena organizatorjem, ki so sooblikovali dogajanje ob občinskem prazniku, pripravi prostora in pogostitvi.
Postavka je bila realizirana v višini 98,49 %.

040416 Večje občinske prireditve

7.507 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za večje občinske prireditve v občini. Postavka je bila realizirana glede na potrebe za
79,12 % rezerviranih proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za ureditev prireditvenih prostorov, tiskarske
storitve, pogostitev, nastopajoče,...

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)

4.159 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob državnih praznikih. Vključeni so tudi
materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih ter drugi izdatki, ki spremljajo prireditve. Postavka je bila 98,51
% realizirana.

040423 Promocija občine

4.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila realizirana za promocijo občine (promocijski članki, prireditve…). Realizacija na postavki
znaša 4.157,97 EUR, kar predstavlja 59,40 % glede na veljavni proračun. Realizacija je bila manjša od predvidene
predvsem zaradi dejstva, da je bilo manj promocije v okviru promocijskih člankov, ki so se v nekaterih primerih
izkazali za neučinkovito promocijsko orodje. Promocija občine poteka tudi preko socialnega omrežja, v tem primeru
gre za brezplačno spletno storitev in je zaradi interaktivnosti in hitre odzivnosti tudi učinkovita.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

146.538 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov
v lasti občine in investicije v omenjene poslovne prostore. S tem se omogoči realizacijo najnujnejših investicijskih
vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov.
Dolgoročni cilji podprograma je gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem. Z vzdrževanjem tekočega in
investicijskega značaja, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, se ustrezno ohranja oz. povečuje vrednost občinskega
premoženja in zagotavlja njegova uporabnost.
Poslovne prostore, ki so primerni oz. primerno vzdrževani in jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, se
oddaja v najem ali v upravljanje. Z oddajo v najem pridobivamo sredstva za njihovo vzdrževanje, obnove ter nove
nakupe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine

55.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine ter njihovemu podaljšanju uporabnosti.
Izvedeno je bilo:
- popravilo dela strehe dvorca Coronini
- sanacija objekta pri tehtnici na Lavžniku
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- popravilo strehe pri kurilnici v Podmarku
- popravilo fasade pri balinišču v Vrtojbi
- popravilo fasade pri objektu trgovine Čebron
- popravilo fasade objekta k.o. Šempeter
- dobava in montaža ograje na mostu preko Vrtojbice v Šempetru
- popravilo nadstreška pri gasilskem domu v Šempetru
- presoja požarne varnosti za objekt bivši Mercator v Vrtojbi
- popravilo elektroinstalacijev sejni sobi k.o. Šempeter
- Popravilo stenskih luči dvorec Coronini
- montaža klime v prostorih k.o. Šempeter
- sanacija krmiljenja ogrevalnih naprav kotlarna Coroninijev dvorec
- zamenjava vhodnih vrat v stanovanje na Vrtojbenski 17 v Šempetru
- obnova stanovanja Ivana Suliča 4b
- slikopleskarska dela v hramu zadružnega doma v Vrtojbi
- slikopleskarska dela v Mladinskem centru v Vrtojbi
- brušenje in lakiranje parketa v MC Vrtojba
- izvedba prezračevanja kleti v dvorcu Coronini
- obnova fasade in dimnika kotlarne v Podmarku
- izvedba videonadzora mladinski center v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, boljši delovni pogoji
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine

040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki za poplačilo stroškov v izvršilnih postopkih na podlagi sklepov sodišča, sredstva so bila
porabljena v višini 100,00%.

040409 Pravno zastopanje občine

24.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila delno realizirana v višini 65,83 % za poplačilo stroškov odvetnikov za postopke, ki tečejo na sodišču.

040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine

12.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 89,65% glede na veljavni proračun. Namenjena je bila tekočemu
vzdrževanju objektov v lasti občine in sicer vzdrževanju ogrevalnih in hladilnih naprav, mesečni servis ter tehnična
kontrola dvigala, pregled hidrantnega omrežja, dimnikarske storitve ter ostala tekoča popravila.

040415 Oprema objektov v lasti občine

1.138 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu je bil izveden nakup opreme in napeljav.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0002 Oprema objektov v lasti občine

040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine

33.256 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 82,71% glede na veljavni proračun. To so stroški za elektriko,
vodo in komunalne storitve za vse objekte v lasti občine.
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040424 Zavarovanje objektov v lasti občine

8.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 88,37% glede na veljavni proračun. Postavka vključuje vsa
zavarovanja vseh občinskih objektov (dvorec Coronini, zadružni dom Vrtojba, kulturna dvorana Šempeter, Krajevni
odbor Šempeter,...)

040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov

6.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v skladu z veljavnim proračunom in sicer v višini 76,05%. Postavka zajema varovanje vseh
zgradb v lasti občine.

040426 Notarske storitve

4.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 73,65 % glede na veljavni proračun za poplačilo notarskih storitev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5 1 5 .9 9 7 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema dejavnosti na področju lokalne samouprave, dejavnosti občinske uprave in aktivnosti s katerimi se
ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za
izvajanje nalog lokalne samouprave.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
5.689 €
Opis realizacije glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin.
Dolgoročni cilji glavnega programa je povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

949 €

Opis realizacije podprograma
Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin.
Dolgoročni cilji podprograma je aktivna vključenost občine v medobčinsko sodelovanje in povezovanje.
Občina Šempeter-Vrtojba je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS). Preko Skupnosti občin Slovenije in Združenja
občin Slovenije občina z dajanjem pobud in mnenj ter z aktivnim sodelovanjem, pripomore k reševanju odprtih
vprašanj z državo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi.

040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)

949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru plana, 94,88 % glede na veljavni proračun. Občina plačuje članarino SOS.
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4.740 €

041120 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija
lokalnega razvoja

4.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru Lokalne Akcijske Skupine LAS V objemu sonca je RRA Severne Primorske vodilni partner. Skladno s
Pogodbo o vodenju LAS V objemu sonca so v postavki zajeti stroški upravljanja, delovanja, spremljanja in
vrednotenja LAS V OBJEMU SONCA na območju izvajanja programa petih občin. Realizacija je 99,98 %,
predvidene aktivnosti so bile v celoti izvedene skladno s planom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0016 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja

0603 Dejavnost občinske uprave

510.309 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje občinske uprave.
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi, materialne stroške ter nakup
opreme povezane z delovanjem občinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa je stabilno delovanje občinske uprave.
Zaposlovanje v občinski upravi je potekalo v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom. Zakonsko
določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu so se izvajale nemoteno. Usmerjeni smo k
nižanju proračunskih izdatkov na področjih porabe pisarniškega materiala, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodbah
in drugih področjih, kjer je to le mogoče.

06039001 Administracija občinske uprave

509.256 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, povezane z
delovanjem občinske uprave.
Dolgoročni cilji podprograma je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Občinska uprava je delovala skladno s predvidenim načrtom dela. Posodobitev notranjih procesov je izboljšalo
kakovostno izvajanje pravic porabe proračunskih sredstev. Naloge občinske uprave so se izvajale strokovno in ažurno,
pri čemer so bila proračunska sredstva uporabljena namensko in gospodarno. Zaposlenim je bila nudena možnost
izobraževanja glede na potrebe dela predvsem preko seminarjev in delavnic.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

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

402.611 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v znesku 402.611,15 EUR v višini 88,59 %. Izplačila plače
uravnava plačna lestvica. Vrednosti plačne lestvice so se spremenile s 1.9.2016. Javnim uslužbencem in
funkcionarjem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Sredstva so bila porabljena za izplačilo osnovne
plače, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za
zaposlovanje in prispevkov za starševsko varstvo.
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040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje

5.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 5.501,47 EUR, 98,12% glede na veljavni proračun in zajema premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so bile izpogajane namesto usklajevanja plač. Zneski vplačil dodatnega
pokojninskega zavarovanja po posameznih razredih in starostnih skupinah so se v primerjavi z letom prej povečali.

040622 Pisarniški material in storitve

5.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 53,15% glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje ves pisarniški material, ki
ga uporablja občinska uprava pri svojem delu.

040623 Čistilni material in storitve

1.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v višini 17,06% in se nanaša na nakup čistilnih sredstev in
samo čiščenje objektov v lasti občine.

040626 Časopisi, revije in strokovna literatura

4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 60,62% glede na veljavni proračun. Večina postavke je naročnina na
PRESSCLIPPING - članki o občini in IUS software - zbirka ažurnih predpisov, Primorske novice ter Revija IKS za
računovodstvo.

040627 Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme

17.739 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 98,55% glede na veljavni proračun in zajema vzdrževanje računalniške opreme in
mesečne naročnine na vse računalniške programe, ki jih uporablja občinska uprava pri svojem delu (Cadis, PISO,
HKOM, Local Press, e-arhiv,..)

040630 Električna energija

11.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 86,84% glede na veljavni proračun in zajema električno energijo, ki jo porabimo
v Coroninijevem dvorcu.

040631 Stroški ogrevanja

6.217 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v višini 62,17% in zajema stroške za plačilo zemeljskega
plina in kurilnega olja.

040632 Voda in komunalne storitve

880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 92,63% glede na veljavni proračun in zajema porabo vode za občinsko upravo.

040634 Telefon, mobitel, fax

5.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 69,38% glede na veljavni proračun. Zajema pa strošek vseh telefonov in mobilnih
telefonov občinske uprave.
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040635 Poštnina in kurirske storitve

3.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 77,47% glede na veljavni proračun in zajema stroške poštnine in kurirskih storitev.

040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva

2.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 74,49% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za plačilo goriva za
občinsko upravo.

040637 Vzdrževanje in popravila vozil

876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 43,78% glede na veljavni proračun. Največji odhodek predstavlja popravilo vozila
ter vzdrževalni servisni pregledi, nakup novih pnevmatik in vulkanizerske storitve.

040638 Pristojbine za registracijo vozil

142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 28,39 % glede na veljavni proračun in zajema izdatke za plačilo cestnih taks.

040639 Zavarovalne premije za motorna vozila

1.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 57,60% glede na veljavni proračun in zajema izdatke za zavarovanja vozil občinske
uprave.

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih

853 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 17,05 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za različne
seminarje in predavanja (oblikovanje cen programov v vrtcih, varstvo osebnih podatkov, javna naročila, arhiviranje,
zaključni račun, urejanje prostora na ravni občine po novi zakonodaji, predstavitev novosti Zakona o spodbujanju
razvoja turizma in priprava odlokov o turistični taksi,..).

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev

32.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 97,61% glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje plačilo za delo zunanjih
sodelavcev občine.

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa

2.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 54,17 % glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena za študentske prakse
in druga dela prek študentskega servisa, predvsem poleti.

040651 Tekoče vzdrževanje opreme

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.
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040661 Stroški bančnih storitev

107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 21,35 % glede na veljavni proračun in sicer zajema stroške pologa gotovine.

040662 Drugi stroški proračuna

2.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 26,29% glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške, ki jih ni mogoče
planirati in so ponavadi enkratne narave, na primer SAZAS, zdravniški pregledi, priprava javnega razpisa za podelitev
koncesije, predhodno teoretično usposabljanje in preizkus usposabljanja, nadomestilo za kritje stroškov delovanja in
vzdrževanja namakalnih in sušilnih sistemov,...

040666 Revizijske storitve

1.075 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 21,51 % glede na veljavni proračun in sicer zajema stroške notranje revizije.
Notranja revizija je bila v skladu z zakonom opravljena kot vsako leto.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
1.052 €
Opis realizacije podprograma
Podprogram zajema sredstva za tekoče stroške nakupa opreme upravnih prostorov.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave.
Zagotovljeni so bili tako prostorski pogoji kot tudi oprema za nemoteno delo.Na področju vzdrževanja upravne stavbe
je bilo opravljeno predvsem redno tekoče vzdrževanje v okviru razpoložljivih sredstev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in druga
področna zakonodaja.

040652 Nakup pisarniškega pohištva

24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 0,95% glede na veljavni proračun. Postavka je bila realizirana za nakup rezervnega
dela za rezalnik.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0006 Nakup pisarniškega pohištva

040653 Nakup telekomunikacijske opreme

388 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 77,60 % glede na veljavni proračun.

040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave

641 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 99,96% glede na veljavni proračun.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0008 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

317 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem med
mlajšimi udeleženci v prometu.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Dokumenti in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu R Slovenije.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

317 €

Opis realizacije glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa je z izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč.
Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine
glede varnostni v cestnem prometu.

08029001 Prometna varnost

317 €

Opis realizacije podprograma
Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Dolgoročni cilji podprograma je varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih
nesreč. Merilo je cestnoprometna statistika.
Izboljšali smo kvaliteto na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa.
Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnostni v
cestnem prometu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 5,77% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Šempeter Vrtojba.

08029002 Notranja varnost

0€

Opis realizacije podprograma
Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa.

040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1 8 .5 5 9 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
zaposlitev brezposelnih oseb.
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zmanjševanje stopnje brezposelnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

18.559 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih
oseb preko programov javnih del.
Dolgoročni cilji glavnega programa je zmanjševanje brezposelnosti.
Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja je bil dosežen, saj je bilo
sodelovanje med Občino Šempeter-Vrtojba in Zavodom RS za zaposlovanje zelo uspešno in v korist ter zadovoljstvo
vseh, predvsem brezposelnih, ki so dobili zaposlitev preko javnih del.

10039001 Povečanje zaposljivosti

18.559 €

Opis realizacije podprograma
Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov.
Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost.
Cilji so bili uspešno izvedeni v okviru možnosti. Občina je v celoti realizirala program izvajanja javnih del, ki ga je v
razpisanem programu odobrila območna enota Zavoda za zaposlovanje RS.
Zakonske in druge pravne podlage
Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del.

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del

18.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 81,61% glede na veljavni proračun. Pretežni del sredstev za javna dela Občina
dobi povrnjena s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 4 2 .5 0 2 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje
podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo gozdno infrastrukturo, ki je v lasti Občine ŠempeterVrtojba.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev zastavljenih v nacionalnih, evropskih in
regionalnih strateških in razvojnih dokumentih.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

29.846 €

Opis realizacije glavnega programa
V glavni program so vključeni izdatki za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi. Ti so naravnani k povečanju konkurenčnosti in
proizvodne strukture v kmetijstvu, zagotavljanju primernega dohodka za kmetijska gospodarstva.
Glavni razvojni cilj je spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči
smo spodbujali naložbe v kmetijstvo in nekmetijske dejavnosti, ohranjanje tradicije na podeželju.
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

29.846 €

Opis realizacije podprograma
Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in objektov
skupnega pomena na vasi, ohranjanje domače obrti in podobno, vključno s podporo interesnih oblik povezovanja, kot
so društva.
Dolgoročni cilji podprograma je iIzboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območji s širitvijo
razvojnih in zaposlitvenih možnosti. Dolgoročni cilji so lahko doseženi samo na daljši rok, kar pomeni da bo potrebno
kontinuirano prizadevanje za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o proračunu Občine Šempeter Vrtojba, Zakon o kmetijstvu.

041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 100% od plana in zajema nepovratna sredstva, ki so bila razdeljena na razpisu..

041103 Podpora investicij v kmetijstvu

20.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 86,86% glede na veljavni proračun in zajema nepovratna sredstva, ki so bila
razdeljena na razpisu.

041105 Subvencije v kmetijstvo - društva

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 100,00% glede na veljavni proračun in zajema nepovratna sredstva, ki so bila
razdeljena na razpisu.

041116 LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena proračunska postavka v letu 2019 še ni bila realizirana. Sredstva so namenjena izvajanju projektnih
aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru projekta Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju.
Občina Šempeter - Vrtojba je pri projektu, ki poteka v okviru LAS V objemu sonca, v vlogi partnerja. Projektne
aktivnosti potekajo skladno s planom in bodo realizirane v letu 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0015 LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju

041121 LAS projekti (tržna znamka, pot miru, zelišča,...)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

041122 LAS-ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana.
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041123 Walk of peace

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana. Walk of peace je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa
Interreg V - A Italija - Slovenija 2014 - 2020. Občina Šempeter - Vrtojba v projektu sodeluje posredno, zaradi omejitve
števila partnerjev. Aktivnosti potekajo skladno s planom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-19-0003 Walk of peace

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.621 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni in sicer za sofinanciranje zavetišča
za živali ter za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Dolgoročni cilji glavnega programa je varovanje zdravja živali na občinski ravni ter trajnostno gospodarjenje z
divjadjo.
Občina zgledno skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil s področja zaščite živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.621 €

Opis realizacije podprograma
Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišča za živali.
Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. Za vse živali najdene na območju
občine je bilo primerno poskrbljeno.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaščiti živali.

041109 Azil za pse in odvoz živali

6.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka je bila realizirana v višini 45,69% glede
na veljavni proračun.

041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 90,00% glede na veljavni proračun.

1104 Gozdarstvo

6.035 €

Opis realizacije glavnega programa
Sredstva so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoročni cilji glavnega programa je ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno
urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov.
Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

6.035 €

Opis realizacije podprograma
Sredstva so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest.
Dolgoročni cilji podprograma je ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje
oz. ohranjanje gozdov. S kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste je omogočeno izkoriščanje gozdov in njegovih
naravnih danosti.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih
cest.

041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti

6.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti:
- izdelava BCP za kolesarsko stezo Ošlje-Bazara
- popravilo makadamske poti proti Velike dolina
- popravilo poti na vrtojbenskem polju
NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1 8 7 .9 0 7 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
S sprejetjem Energetskega zakona so jasno, tudi časovno opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja
učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti
in uvajanjem obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo
in vodo. Področje zajema oskrbo s toplotno energijo, fotovoltaiko in učinkovito rabo energije.
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe je zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami,
povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij ter zniževanje stroškov za energijo in vodo.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Energetski zakon, Nacionalni energetski program.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
187.907 €
Opis realizacije glavnega programa
Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Z izvajanjem letne pogodbe energetskega managerja občine – zavod GOLEA in drugih povezanih aktivnosti občina
sledi zakonskim zahtevam in ustvarja osnove za razvoj oz. investicije na področju energetike.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

187.907 €

Opis realizacije podprograma
V okviru področja so sredstva namenjena izdelavi skupne metodologije, popisu in študiji razsvetljave javnih stavb, ki
bo občinam zagotavljala strokovne podlage za dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo
razsvetljavo. Urejen bo kataster javne razsvetljave ter izvedena bo sanacija razsvetljave v osnovni šoli Ivana Roba v
Šempetru. V sklopu ostalih delovnih sklopov bo izveden dokumentarni film, nabavljena didaktična igrala,…)

041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje

8.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 je bilo izvedeno:
- izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK
- letno poročilo "Trajnostna raba energije"
- priprava poročila "Projekt OVE v primorskih občinah"
- izvajanje upravljanja z energijo
- energetski management
NAMEN IN CILJI: vodenje energetskega managementa, izvajanje energetskih ukrepov po zakonodaji
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041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne

2.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 je bilo izvedeno: odstranitev zarasti na panelih fotovoltajke in košnja brežine
NAMEN IN CILJI:vzdrževanje objekta, nemoteno delovanje fotovoltajke

041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito
razsvetljavo javnih stavb

177.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je kot vodilni partner uspešno kandidirala v okviru čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-Slovenija
2014-2020. Občina je vodilni partner čezmejnega projekta, kjer so vključeni 3 partnerji z italijanske stran te poleg
občine tudi dva partnerja na slovenski strani. Skupna vrednost projekta znaša 1.251.573,92 od tega pa je delež občine
Šempeter-Vrtojba 250.000 EUR.
V letu 2019 so potekale bistvene aktivnosti projekta. Izvedli smo zamenjavo razsvetljave v OŠ IR v Šempetru, naredili
smo poučni film s področja varčevanja z energijo, posodobili kataster. V sklopu CAP&COM aktivnosti smo projekt
predstavili v Bruslju. Skladno s časovnico smo oddali dve poročili in prejeli sofinancirane zneske. V sklopu projekta
smo se potegovali za dodatna sredstva. Bili smo uspešni. Projekt se bo tako podaljšal do konca 10/2020. V sklopu
dodatnih sredstev bomo v letu 2020 zamenjali stavbno pohištvo na objektu KO Šempeter.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0010 Lighting Solutions-Inovativne rešitve za en.učin.ra.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1 .2 9 9 .3 3 3 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Področje se nanaša na:
- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.
Pretežni delež proračuna je namenjenega za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, za zagotavljanje
obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza
potnikov v mestnem prometu.
Naloge investicijskega značaja so: zagotavljanje prometne varnosti, zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste
cestnega prometa, izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture, upravljanje s prometno
signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.
V Občini Šempeter-Vrtojba se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v podjetju
Nomago d.o.o..
Dolgoročni cilji se nanašajo na izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje primerne pretočnosti.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Občine.
Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN).

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.299.333 €

Opis realizacije glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za upravljaje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometno
signalizacijo, cestno opremo in naprave. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna
prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
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Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti ter zagotavljanje prevoznosti oziroma
dostopnosti.
Na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih in državnih cest, urejanja cestnega
prometa in urejanja cestne razsvetljave so bila, kjer je bilo to mogoče, izvedena predvidna dela.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

196.883 €

Opis realizacije podprograma
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno izboljševanje prometne
infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, kolesarskih in pešpoti
zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.
Dolgoročni cilji podprograma na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest je stalno izboljševanje
prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.
Za celotno območje izvaja aktivnosti koncesionar, ki skladno s sprejetim letnim programom izvaja predvidena dela.
Izvedena dela so omogočila zagotavljanje osnovne prometne varnosti, urejena in dopolnjena je bila tudi prometna
signalizacija.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o pravilih cestnega
prometa

041317 Vzdrževanje javnih površin

19.463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- popravilo tlaka pri Hranilnici v Vrtojbi
- popravilo plošč pri pokopališču v Vrtojbi
- polaganje pranih plošč pred Coroninijem v Šempetru
- postavitev in demontaža mlajev v Občini
- označitev mej ceste na Lavžnik
- rušenje zidu ekološkega otoka na Stjenkovi ulici
- zasaditev žive meje na Pristavi,
- postavitev pasjega koša pri ABK
- zasaditev okolice kontejnerskega mesta v Podmarku
- dobava in zasaditev korit na ulici Prekomorskih brigad
- ureditev ceste na parc. št. 2883/1, k.o. Šempeter
- čiščenje zarasti na Markovi poti
- zasaditev korit v Vrtojbi Obmejna ul.
- priprava tekmovalne poti Griči
- priprava parkirnega prostora za kolesarsko prireditev
- ureditev prostora za obračališče v Vrtojbi
- ureditev platoja za igrala na Pristavi
- košnja ob ograji hitre ceste
- mulčanje v lamovem
- mulčanje na prostoru karavle v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: UREJENOST KRAJEV, LEPŠI VIDEZ OBČINE

041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic ter kolesarskih poti

177.421 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin
- odvodnjavanje,
- ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme,
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- cestnih naprav,
- čiščenje javnih površin,
- opravljanje zimske službe
- vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov
- popravilo semaforjev
- popravilo odbojne ograje na MMP Vrtojba
NAMEN IN CILJI: vzdrževanje javnih cest, prometna varnost

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

756.608 €

Opis realizacije podprograma
V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne
infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa
in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa.
Dolgoročni cilji podprograma so:
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa s
poudarkom na umirjanju prometa v naseljih
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja cestnega
omrežja.
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest.
V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar posledično
pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, čeprav se zaradi objektivnih razlogov nekateri
projekti niso uresničili.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu

869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 4,35 % glede na veljaven proračun. V izdelavi je projektna dokumentacija.
Aktivnosti se nadaljujejo v leto 2020.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu

0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)

1.464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 29,28 % glede na veljaven proračun. V letu 2019 se je izdelala projektna
dokumentacija. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti EKO sklad.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu

041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti

6.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za:
- ureditev makadamskih poti na vrtojbenskem polju
- ureditev makadamske poti v Šempetru na parc. št. 36
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- izdelava BCP za kolesarsko Ošlje - Bazara
NAMEN IN CILJI: izboljšanje prometne varnosti, urejen dostop do obdelovalnih površin

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske,
peš poti)
12.859 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je porabljena za:
- izdelava PZI dokumentacije priključka ceste na Goriško cesto
- izdelava PZI dokumentacije ceste Krožna cesta
- izdelava strokovnega mnenja
NAMEN IN CILJI: potrebna dokumentacija za razpise, urejanje cestnega prometa

041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC
Vrtojba-Razdrto)
12.712 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 80,76 % glede na veljaven proračun. V letu 2019 se je izdelala projektna
dokumentacija. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti EKO sklad.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico

041349 Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. V letu 2019 se je pripravila strokovna projektna naloga
za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo gradnje ureditve kolesarske poti skozi obstoječ železniški prepust
pri Bazari. Aktivnosti za nadaljnjo projektiranje se premaknejo v leto 2020.
NAMEN IN CILJI: Ureditev ceste, večja varnost v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0003 Kolesarska pot Bazara-Volčja Draga

041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

76.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 79,37%. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na postavki so
porabljena za gradbena dela izvedbe parkirišča.
NAMEN IN CILJI: Izgradnja javnega parkirišča v Vrtojbi
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0004 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Aktivnosti se nadaljujejo po sprejemu OPN-ja (vnos
mosta in peš povezave v karte GJI).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0092 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba
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041379 Ureditev Vrtojbenske ulice

73.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Celotna ureditev ceste je razdeljena na dve faze. V prvi fazi je ureditev dela ceste od železnice do Špara, v drugi fazi
pa od pošte do železnice. Izvedena dela prve faze so obsegala: obnova kanalizacije in vodovoda, polaganje optičnega
kabla, obnova javne razsvetljave ter elektro omrežja, ureditev ceste in pločnikov skupaj s kolesarsko potjo.
Izveden je bil podboj pod železnico za izvedbo kanalizacijskega priključka na že izvedeno novo kanalizacijo proti
Čistilni napravi
NAMEN IN CILJI: obnova kanalizacije in vodovoda, izboljšani življenjski standardi
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

041394 Ureditev deniv. križišča Ul. prekom. brigad in poti v športni park 90.352 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 99,22 % glede na veljaven proračun. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na
postavki so se porabljena za gradbena dela ureditve križišča.
NAMEN IN CILJI: Ureditev ceste in križišča, večja varnost v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0006 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh

041441 Ukrepi celostne prometne strategije

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Predvidena proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

043058 Kolesarska pot v Bazaro

482.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 97,49 %. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na postavki so
porabljena za gradbena dela izvedbe kolesarske poti.
NAMEN IN CILJI: Izgradnja kolesarske poti, večja varnost v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0091 Kolesarska steza in pešpot v Bazaro

13029003 Urejanje cestnega prometa

260.983 €

Opis realizacije podprograma
Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem negativnih vplivov na
okolje.
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije, izvajanje ukrepov za umirjanje
prometa, urejen mirujoči promet in zagotavljanje kvalitetnega javnega prevoza.
Z vsakoletnim postopnim vlaganjem in izvajanjem investicij za omenjeni podprogram se dolgoročni cilji postopno
uresničujejo.
Občina Šempeter - Vrtojba je pokrivala stroške izvajanja potniškega prometa, tako da je ta za uporabnike brezplačen.
Prav tako je z Mestno občino Nova Gorica pristopila k pripravi predloga nove ureditve mestnega potniškega prometa
ter izvedla razpis nove koncesije za izvajanje navedene gospodarske javne službe. Obnovljene so bile nekatere ulice,
zamenjana in dodana je bila dotrajana cestna signalizacija, urejeni pločniki in prehodi za pešce.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Šempeter-Vrtojba.
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041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu

165.102 €

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 pričakovanem obsegu, na kar kaže indeks realizacije 1.0.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0030 Subvencije v cestnem prometu

041435 Ureditev krožišča pri Hoferju

4.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdelana je projektna dokumentacija
NAMEN IN CILJI:Izvedba krožišča, promet bo bolj varen in tekoč
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju

041440 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet 0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. V letu 2019 ni bilo nabav nove opreme za izboljšavo
informacijskega sistema za sledenje in obveščanje potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0018 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet

041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra

91.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 100 %. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na postavki so
porabljena za gradbena dela izvedbe otoka za umiritev prometa v vstopu v Vrtojbo iz smeri Bilje-Vrtojba .
NAMEN IN CILJI: Ureditev ceste, večja varnost v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0025 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra

041444 Urejanje Krožne ceste

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava

84.859 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.
Dolgoročni cilji podprograma je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse prometne javne
površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba.
S širitvijo in rekonstrukcijo mreže javne razsvetljave zagotavljamo osvetljenost vseh javnih površin skladno z uredbo
o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja, po drugi strani pa zmanjšujemo stroške.
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Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje mreže javne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu

041312 Plačilo javne razsvetljave

56.583 €

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.
Sredstva namenjena plačilu porabljene električne energije za javno razsvetljavo se letno zmanjšujejo zaradi zamenjav
klasičnih luči javne razsvetljave z led lučmi.

041322 Obnova JR Vrtojba

9.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedena dela so:
- izvedba elektropriključka v mrliški vežici v Vrtojbi
- elektromonterska dela pri borelijadi
- obnova kandelabrov Ul. 9. september
NAMEN IN CILJI: vzdrževanje JR, izboljšava JR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba

041323 Obnova JR Šempeter

12.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedena dela so:
- popravilo razsvetljave na mejnih prehodih
- montaža JR v Športnem parku v Šempetru
- barvanje kandelabrov
- popravilo elektroomarice in reflektorjev
- postavitev kandelabrov JR
NAMEN IN CILJI: redno vzdrževanje, dodatna razsvetljava
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter

041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

6.280 €

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 nekoliko nižjem obsegu od pričakovanega (indeks 0,63).
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1306 Telekomunikacije in pošta

0€

Opis realizacije glavnega programa
Postavka ni bila realizirana.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

0€

0413601 WiFi4EU

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na tretjem razpisu v okviru sheme WiFi4EU, ki je potekala septembra
2019. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - vzpostavitev brezplačnega
omrežja Wi-Fi na javnih mestih. Financiranje v višini 15.000 EUR bo občini namenjeno izgradnji omrežij, ki se ne
pokrivajo z že obstoječimi zasebnimi in javnimi brezplačnimi storitvami WiFi primerljive kakovosti na istih javnih
mestih. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v
glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo. Aktivnosti potekajo skladno s planom.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0012 WiFi4EU

14 GOSPODARSTVO

2 9 9 .2 0 1 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Občina mora zagotavljati pogoje za gospodarski razvoj, z ustreznim planiranjem izrabe prostora, gradnjo potrebne
infrastrukture, zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za razvoj malega gospodarstva, turizma in kmetijstva.
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Zakon o izvrševanju
proračuna, Statut OŠV in druga področna zakonodaja

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

262.362 €

Opis realizacije glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Ukrepi so naravnani k pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih
površin, vključevanju OŠV v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, spodbujanju podjetniških vlaganj v nove
programe in storitve preko finančnih spodbud, organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih, regionalnih,
nacionalnih in mednarodnih okvirih.
Skoraj vse načrtovane aktivnosti so bile izpeljane skladno s predvidevanji.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

262.362 €

Opis realizacije podprograma
V podprogram so v okviru bilance odhodkov vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov, spodbude enotam malega gospodarstva in podobno.
Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju občine.
Nadaljevali smo s financiranjem programov Regijske razvojne agencije in Primorskega tehnološkega parka,
sofinancirali različne aktivnosti ter podpirali dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter Vrtojba, Zakon o javnih skladih -ZSJ-1, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Odlok o proračunu Občine
Šempeter-Vrtojba in druga področna zakonodaja
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041401 Priprava razvojnih programov in projektov

1.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena pripravi projektne in druge dokumentacije (DIIP, IP) za prijave na razpise. V
letu 2019 je realizacija na postavki v višini 9,43 % glede na veljavni proračun. Realizacija je vezana na različne prijave
na razpise.

041404 Programi razvojnih agencij

26.281 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanje razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PRC – Posoški
razvojni center, Ustanova "Fundacija pot miru v Posočju" za izvajanje programov lokalnega, regionalnega in
mednarodnega pomena. Realizacija na postavki znaša 26.281,28 EUR, kar predstavlja 64,10 % porabo sredstev glede
na veljavni proračun.

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena Primorskemu tehnološkemu parku za sofinanciranje izvedbe projekta POPRI
- razvoj veščin in kompetenc podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti mladih ter projekta 'Koraki do uspeha' Promocijsko-motivacijski dogodki za različne ciljne skupine, skladno s Pogodbo o izvajanju nalog s področja
promocije inovativnega podjetništva. Realizacija na postavki znaša 15.000,00 EUR kar predstavlja 100,0 % porabo
sredstev glede na veljavni proračun.

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške

44.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega javnega razpisa
ter delovanju sklada. Realizacija na postavki znaša 44.071,39 EUR kar predstavlja 94,89 % porabo sredstev glede na
veljavni proračun (povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške in financiranje
delovanja JSMG).

041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja

59.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za dodelitev finančnih spodbud preko razpisa podjetnikom za razvoj
podjetništva v občini. Upravičenci so skoraj v celoti realizirali predvidene investicije. Realizacija na postavki znaša
59.792,36 EUR, kar predstavlja 99,65 % porabo sredstev glede na veljavni proračun.

041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik

115.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 84,80 % glede na veljaven proračun. Sredstva na postavki so porabljena
za gradbena dela za izvedbo podpornega zidu po gradbenem dovoljenju. Dela se bodo nadaljevala v letu 2020 predvidena izgradnja ostale javne infrastrukture (MK, FK, JR in cesta) na južne delu poslovne cone Lavžnik
NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju poslovne cone, razvoj gospodarstva
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-16-0005 Gospodarska infrastruktura Lavžnik

041546 Urejanje infrastrukture-poslovna cona Lavžnik

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana.
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

36.839 €

Opis realizacije glavnega programa
Sredstva v okviru glavnega programa se dodeljujejo za promocijo turistične dejavnosti v občini, za izgradnjo in
ureditev lokalne turistične infrastrukture ter pripravo in izvedbo čezmejnih in regionalnih turističnih projektov.
Dolgoročni cilji so naravnani k:
- sofinanciranju delovanja Zavoda za kulturo, šport in turizem,
- sofinanciranju društvene dejavnosti preko razpisov,
- pripravi promocijskega materiala in izvajanja promocijskih aktivnosti,
- sofinanciranju in organizaciji prireditev in praznovanj.
Cilji se v daljšem časovnem obdobju postopno uspešno uresničujejo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

36.839 €

Opis realizacije podprograma
Sredstva za sofinanciranje programa Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino, sofinanciranje programov
turističnih društev ter sofinanciranje prireditev.
Dolgoročni cilji podprograma je povečati prepoznavnost Občine Šempeter-Vrtojba kot zanimive, privlačne in varne
turistične destinacije ter povečati obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti.
Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno
uresničujemo. Sredstva smo namenili za sofinanciranje turističnih programov v občini.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji.

041403 Novoletna okrasitev mesta

8.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 86,83 % glede na veljavni proračun in bila namenjena za novoletno
okrasitev občine.

041407 Sredstva za turistične programe

5.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih programov v občini. Realizacija na postavki znaša
5.639,43 EUR kar predstavlja 62,66 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. Sredstva so se razdelila na podlagi
javnega razpisa.

041408 KŠTM - programi, turizem

19.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju turističnih in drugih programov, ki jih izvaja KŠTM.
Realizacija na postavki je 100,00 % v skladu s pogodbo.

041423 Novoletno praznovanje - organizacija

3.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena v 83,78 % glede na veljavni proračun in bila namenjena organizaciji dogodkov in drugih
aktivnosti ob novoletnem praznovanju (pogostitev, cvetje, ozvočenje, nastop,...)
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
2 3 7 .4 6 4 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter na trajnostni rabi
naravnih virov in delov okolja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja
posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

237.464 €

Opis realizacije glavnega programa
Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja, predvsem zaradi uresničevanje
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.
Dolgoročni cilji glavnega programa je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja.
Zastavljene naloge na področju ravnanja z odpadki so bili v veliki meri realizirani.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

30.548 €

Opis realizacije podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov
na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje
odpadkov, odvoz kosovnih odpadkov,..
Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine
odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Cilji se uresničujejo na daljši rok.
Predvidena dela so bila v veliki meri realizirana.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja

041515 Ekološki otoki

20.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za:
ureditev ekološkega otoka v Podmarku
dodatne ograje pri ekoloških otokih v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: potrebe po izvedbi ekoloških otokov, lepša urejenost okolja
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0039 Ekološki otoki

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih

9.700 €

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.
NAMEN IN CILJI: zagotovitev organiziranega odvoza nevarnih odpadkov in s tem preprečitev nastanka divjih
odlagališč.
Postavka je bila realizirana v pričakovanem obsegu (indeks 0,97).
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo

197.564 €

Opis realizacije podprograma
Dolgoročni cilji podprograma je izgradnja kanalskega omrežja in se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda.
Izgradnja kanalizacije je potekala po programu dela in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Z izvedbo
projektov v okviru podprograma se nadaljuje doseganje dolgoročnih ciljev, da se omogoči vsem prebivalcem občine
priključitev na
kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem se zagotovi boljše stanje vodnega
okolja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje

197.564 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvršena dela: izdelava sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Vrtojbi in izdelava študije za čiščenje odpadne vode
v Bazari
NAMEN IN CILJI: obnova kanalizacijskega omrežja
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-KANALIZACIJA

043071 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območju
Občine Šempeter-Vrtojba. Do nepovratnih sredstev so upravičene osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine
Šempeter-Vrtojba, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
NAMEN IN CILJI: Namen in cilj dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup in vgradnje male komunalne čistilne
naprave je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih v Občini
Šempeter-Vrtojba, ki ležijo izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Slovenji, ki ga je
sprejela vlada RS. Izjemoma se lahko sofinancira tudi izgradnja MKČN za objekte na območju, kjer je javno
kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko
upravičena, kar mora predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini. Namen
in cilj dodeljevanja sredstev je torej spodbujanje k varstvu okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi
odpadnimi vodami.
V letu 2019 na Občino Šempeter-Vrtojba ni prispela nobena vloga, zato postavka ni bila realizirana.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

9.352 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izboljšanje stanja okolja (čiščenje vodotokov, urejanje
odvodnjavanja,..)

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)

613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so porabljena za deratizacijo na Vrtojbici.
NAMEN IN CILJI: odstranitev nevarnih glodalcev
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041542 Mednarodni projekt VISFRIM (Protipoplavni ukrepi na območju
Čukelj in Zapučk)

464 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba dovolj zmogljivih
odvodnih cevi.
Postavka realizirana v višini 9,27%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0012 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 0% glede na veljaven proračun. Izdelana projektna dokumentacija IDZ iz leta 2017.
Aktivnosti se nadaljujejo po pridobitvi zemljišč potrebnih za izgradnjo kolesarske infrastrukture.
NAMEN IN CILJI: Ureditev varne kolesarske poti, večja varnost v prometu
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

041547 Mednarodni projekt EDICITNET

8.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šempeter - Vrtojba kot partner sodeluje v mednarodnem projektu z akronimom EdiCitNet (Integrating Edible
City Solutions for social resilient and sustainably productive cities), ki poteka v okviru evropskega programa Obzorje
2020 (Horizon 2020). Gre za pet letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo
hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov.
Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. Sredstva na postavki so
namenjena izvajanju aktivnosti v okviru projekta.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET

0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Aktivnosti se nadaljujejo ve letu 2020. Postavka potrebna
zaradi prijave na projekte, potrebno sofinanciranje.
Namen, cilj: pridobitev strokovnih podlag in izvedbenih načrtov za regulacijo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektne dokumentacije za regulacijo Vrtojbice

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8 4 4 .3 5 3 €
Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost obsega prostorsko načrtovanje, komunalno dejavnost
(oskrba z vodo, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, urejanje objektov za rekreacijo), spodbujanje stanovanjske
gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt.
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Ostali dokumenti: Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Odlok o gospodarskih javnih službah.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

69.285 €

Opis realizacije glavnega programa
Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega načrtovanja in
uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, opremljanja zemljišč za gradnjo ter
vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi tudi redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne
infrastrukture na območju občine.
Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov
razvoja. Predvidene aktivnosti so bile v veliki meri realizirane skladno z načrtovanim planom.

16029003 Prostorsko načrtovanje

69.285 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine.
Dolgoročni cilji podprograma da se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se določijo prostorski izvedbeni
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede
namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov.
Pripravljene so bile obsežne strokovne podlage. Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanj

0416105 Prostorski načrti

6.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena v višini 16,65 % glede na plan. V letu 2019 je bilo izvedeno:
-

plačilo uskladitve SD 03 OPN z novo Uredbo o vrstah objektov.

-

geodetski posnetek za H-H študijo nad RTP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0020 Prostorski načrti

0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva te postavke so namenjena posodobitvi računalniških aplikacij za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil o
namenski rabi ter izračunu komunalnega prispevka, ki so vezane na spremembo OPN-ja.
NAMEN IN CILJI: z uporabo računalniških aplikacij se skrajša čas izdelave potrdil o namenski rabi, lokacijskih
informacij in odmera komunalnih prispevkov.
V letu 2019 še ni bila izvedena sprememba Občinskega prostorskega načrta, ki bi zahtevala dopolnitve računalniške
aplikacije, zato ta postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami 37.982 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana višini 37,98 % glede na veljaven proračun. V letu 2017 se je izdelala projektna dokumentacija
in pridobilo gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je EZTS objavil razpis za izvedbo gradnje javne infrastrukture.
Investicija izvedena v letu 2019.
NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju površin namenjenih za šport, rekreacijo in turizem,
razvoj turizma in gospodarstva
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
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OB183-15-0007 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami

0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne
dokumentacije
24.642 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena v višini 75,82 % glede na plan. V letu 2019 je bilo izvedeno:
H-H študija nad RTP- Namen, cilj: pridobiti podatek o možnostih posegov, strokovna podlaga tudi za OPN
Idejno programska rešitev objekta št. 4
Pregled predlagane občinske meje - Namen, cilj: uskladiti manjša neskladja občinske meje
Izdelava gološko geomehanskega elaborata za OPPN Lavžnik- Namen, cilj: pridobiti osnovne podatke o možnih
programih in velikosti nadomestne gradnje
Izdelava projektne dokumentacije za legalizacijo prizidkov ZD Vrtojba
Dopolnitev prostorske zasnove centra Vrtojba
Priprave podatkov o namenski rabi zemljišč za GURS.
Namen, cilj: izpolniti zakonsko obveznost.

0416155 Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Namen, cilj: pridobiti program kot osnovo za izračun cene komunalne opreme na območju OPPN poslovna cona
Vrtojba ob hitri cesti.
Stanje: aktivnosti še niso zaključene, zato v letu 2019 postavka ni bila realizirana.

041730 Izdelava razvojne strategije Občine Šempeter-Vrtojba

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana.

1603 Komunalna dejavnost

629.001 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih in
druge komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilji glavnega programa je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine.
Cilj rednega vzdrževanja pokopališč in poslovilnih objektov je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje
poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Dolgoročno pa širitev in rekonstrukcija
pokopališč.
Cilj Občine je tudi ureditev objektov za rekreacijo ter ureditev okolice Občine za dobro počutje občanov.
Poslovanje je bilo gospodarno in uspešno.

16039001 Oskrba z vodo

20.566 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti neoporečno pitno vodo na območju celotne občine.
Cilj se postopno uspešno uresničuje, saj s kontinuiranim vlaganjem v omenjeno področje vsako leto obnovimo in
dogradimo določene odseke vodovodnega omrežja. Večina predvidenih rekonstrukcij in dograditev je bila izvedenih
skladno z načrti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo
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041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

5.068 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 100%.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0038 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja

15.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedena dela:
- izvedba vodovodnih priključkov v Vrtojbi
- izvedba parcelacije na ul. 9. Sept. v Vrtojbi
- nadzor gradbeno obrtniških del.
NAMEN IN CILJI: obnova vodovoda, skrb za zdravo vodo
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

39.030 €

Opis realizacije podprograma
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti.
Cilji se skozi daljše časovno obdobje postopno uresničujejo. Namen je urejanje pokopališč in poslovilnih objektov ter
izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o graditvi objektov ZGO

041603 Pokopališče Vrtojba

6.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 se je izvedlo tlakovanje dela poti na pokopališču.
NAMEN IN CILJI: tlakovanje peščene steze, ureditev pokopališča.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba

041634 Pokopališče Šempeter

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter

041672 Vzdrževanje pokopališč

32.707 €

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.
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Postavka je bila realizirana v pričakovanem obsegu, kar kaže indeks realizacije 1,0.

041712 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Trenutno poteka postopek razlastitve zemljišča. Odkup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru se
namerava po zaključku postopka razlastitve.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru

16039003 Objekti za rekreacijo

340.480 €

Opis realizacije podprograma
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
Dolgoročni cilji podprograma je urejeno urbano okolje.
Cilji se postopno uresničujejo, predvidene aktivnosti so bile izpeljane.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju

0416102 Oprema za trim stezo fitnes

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki v letu 2019 niso bila koriščena. Investicija se prenese v leto 2020.
NAMEN IN CILJI: obnova poškodovanih orodij, zagotovitev varne uporabe orodij
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0031 Oprema za trim stezo fitnes

0416103 Športni park Šempeter

77.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 62,81 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev zelenih
površin, sprehajalnih poti, javne razsvetljave, urbane opreme in piknik prostora na območju športnega parka Šempeter.
NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za rekreacijo in šport.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0027 Športni park Šempeter

0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški

6.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev na
športnem parku v Šempetru.

0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi212.783 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za:
-

izvedba nadstreška balinišča
ureditev nove balinarske steze
nadzor nad izvedbo del
izdelava nove razsvetljave balinišča
postavitev elektroomarice
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- nadzor iz varstva pri delu
- projektantski nadzor
- montaža gume na betonski zid
NAMEN IN CILJI: zamenjava strehe balinišča, boljša ureditev prostora balinišča
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0009 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi

0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi

32.684 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 99,04 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev prostora
za druženje.
NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za rekreacijo, šport in druženje.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0001 Urejanje igrišča v Vrtojbi

041629 Otroška igrišča, druga igrišča

11.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedeno je bilo:
- izdelava temeljev za rokometni gol in koš
- dobava in montaža nove opreme na igrišču Pod Laze
NAMEN IN CILJI: ureditev večnamenskega igrišča, omogočena rekreacija občanom
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0078 Otroška igrišča

16039005 Druge komunalne dejavnosti

228.925 €

Opis realizacije podprograma
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja.
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami občine.
Z izvajanjem koncesijske pogodbe se je izvajalo naloge urejanja in čiščenja javnih površin v občini v skladu s
potrjenim letnim programom izvajanja del.
Cilji je dosežen saj je letni program prilagojen omejenim razpoložljivim sredstvom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja

040428 Urbana oprema

1.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 34,34% glede na veljaven proračun.
NAMEN IN CILJI: ureditev okolja v Občini in skrb za boljše počutje občanov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-12-0008 Urbana oprema

040429 Hortikulturna ureditev

11.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve, obrezovanja dreves,... na območju občine.
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NAMEN IN CILJI: vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na območju občine.
Postavka je bila realizirana v letu 2019 v pričakovanem obsegu (indeks 1,0).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-13-0028 Hortikulturna ureditev

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve

207.231 €

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, na kar kaže indeks realizacije 1,0.

041621 Info točke- table, ulične table, druge table

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizacija na postavki je 0%.
NAMEN IN CILJI: obveščevalne table
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-14-0006 Info točke-table, ulične table, druge table

041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil

8.602 €

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.
Postavka je bila realizirana v višini 96,67% glede na veljavni proračun.

041673 Vodarina - javne pipe

278 €

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 z indeksom 0,56. Nemogoče je predvideti točno porabo vode na javnih pipah.

041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost

0€

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 v letu 2019 ni bila realizirana. Stroške za splošno komunalno dejavnost je praktično nemogoče predvideti v
naprej.
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

12.931 €

Opis realizacije glavnega programa
Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju.
Dolgoročni cilj stanovanjske politike občine je zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega
problema osnovne pogoje za bivanje ter skrbeti za ohranjanje in obnavljanje obstoječega stanovanjskega fonda.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

777 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma so sredstva namenjena za nakup in urejanje stanovanjskih kapacitet.
Dolgoročni cilji podprograma je učinkovito gospodarjenje s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila
razpoložljivih stanovanj, zmanjšanje števila občanov na čakalni listi.
Cilji se počasi, postopno uresničujejo.

041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana, sredstva se prenesejo v leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki niso bila koriščena.
NAMEN IN CILJI: obnova stanovanj, podaljšana doba uporabe
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0069 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

12.154 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma so sredstva namenjena za plačilo stroškov, ki nastanejo z upravljanjem stanovanj v občinski
lasti.

041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine

12.154 €

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 nekoliko manjšem obsegu od pričakovanega (indeks 0,68), ker je bilo v neprofitnih
stanovanjih v lasti Občine Šempeter-Vrtojba v letu 2019 manj stroškov tekočega vzdrževanja, kot smo planirali.
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
133.137 €
Opis realizacije glavnega programa
Program obsega urejanje in razpolaganje z občinskimi zemljišči. Pretežni del sredstev je namenjen nakupu zemljišč v
skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine.
Glavni letni izvedbeni cilj je v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge.
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

5.559 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, urejanje mej, izvedba parcelacij in druge naloge na
področju komunalne dejavnosti.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o urejanju prostora , Zakon o prostorskem načrtovanj, Zakon o graditvi objektov

041610 Cenitve

1.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila delno realizirana v višini 25,20 % in namenjena za plačilo stroškov izdelave cenilnih zapisnikov.

0416101 Odškodnine za služnost

2.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 42,42 %, namenjena je bila za plačilo stroškov odškodnin na podlagi sklenjenih
pogodb o ustanovitvi služnosti.

0416106 Nakup stavb

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z lastniki še tečejo. Sredstva se prenese v leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14

041611 Ureditev meja, parcelacija

1.597 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so namenjena ureditvi mej ter parcelacijam.

0416138 Najem zemljišč

77 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin skladno z najemnini pogodbami, realizirana v višini 38,71 %.

16069002 Nakup zemljišč

127.577 €

Opis realizacije podprograma
Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov.
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Dolgoročni cilji je izvedba potrebnih odkupov v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.
Zakonske in druge pravne podlage
Proračun Občine Šempeter Vrtojba, Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

041612 Nakup zemljišč

127.577 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 55,83 % glede na veljavni proračun, ostalo se prenese v leto 2020 in realizira
skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0070 Nakup zemljišč

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

5 0 .1 7 1 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja,
preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih
kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do
najvišje možne stopnje zdravja.
Cilj področja proračunske porabe za področje zdravstvenega varstva je sledenje smernicam, ki jih določa področna
zakonodaja.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti, Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova
Gorica

1702 Primarno zdravstvo

2.084 €

Opis realizacije glavnega programa
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno varnost in
lekarniško dejavnost. V Občini Šempeter-Vrtojba delujejo trije javni zavodi:
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,
- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
- Goriška lekarna Nova Gorica.
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstveni dom in lekarno ter
spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z
namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike.
Cilji so uresničeni, saj občina zagotavlja ustrezno izvajanje zdravstvenih dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

2.084 €

Opis realizacije podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje zdravstvenih programov in projektov z
zdravstvenimi vsebinami.

041701 Drugi odhodki - zdravstvo

184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva iz proračuna so bila porabljena v skladu s potrebami in sicer v višini 18,99 % postavke.
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041704 Zdravstveni programi

1.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnega zavoda, za
sofinanciranje ambulante za odvisnosti. Postavka je bila 100 % realiziran v skladu s pogodbo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.000 €

Opis realizacije glavnega programa
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za
krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.
Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja
občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik
zasvojenosti, predvsem med mladimi.
Izvajali so se programi za krepitev zdravja prebivalstva in ozaveščanje o zdravem načinu življenja.

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 porabljena v celoti za program "Čisti zobki", ki ga izvaja javni zavod.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

47.087 €

Opis realizacije glavnega programa
Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in niso
pokrita z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem
spada zdravstveno zavarovanje občanov ter izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.
Ker je obveznost zakonska in na ceno storitev občina ne more vplivati, je cilj že s samim izvajanjem zakonskih
obveznosti dosežen.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

34.539 €

Opis realizacije podprograma
Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja občina zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne
morejo kriti sami. Občina je v vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo
pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja, le-to tudi zagotavljala.
Število se zaradi sprememb statusa mesečno spreminja.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe

34.539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da krije stroške obveznega
zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Od uveljavitve Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih se znatno povečujejo obveznosti
občine za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane. V skladu z veljavno
zakonodajo so tako zavarovani državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v občini in tujci, ki imajo
dovoljenje za stalno prebivanje v občini ter otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski
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člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno
zavarovanje.
Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja smo vezani na odločbe
pristojnega centra za socialno delo. Število zavarovancev se zaradi spremembe statusa (brezposelnosti, zaposlitev,
šolanje, upokojitev) mesečno spreminja.
Potrošilo se je 98,68 % namenjenih sredstev, glede na število upravičencev in višino prispevka v letu 2019.

17079002 Mrliško ogledna služba

12.548 €

Opis realizacije podprograma
Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih
in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.
V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene
na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških
preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje mrliško
ogledne službe.
Mrtvoogledna in dežurna služba je ustrezno organizirana in deluje v skladu z namenom.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Pravilnik
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba

12.548 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o pogojih
in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene
mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih
ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.
Mrliško pregledna služba je bila v letu 2019 ustrezno organizirana in je delovala v skladu z namenom. Poraba je bila
100 %, glede na dejanske potrebe v tekočem letu za izvedbo mrliških ogledov, obdukcij in prevoza na obdukcije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

4 4 3 .8 0 4 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi Občina zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča
stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev.
Eden od ciljev s področja športa je povečanje aktivnosti občanov ter širiti svobodno in neformalno ukvarjanje s
športom in s tem bogatiti prosti čas.
Športna infrastruktura je zelo solidno urejena, s čimer je poskrbljeno za veliko število občank in občanov, ki se
ukvarjajo s športom. Na področju športa in prostočasnih aktivnosti občina zagotavlja sredstva za investicije in
investicijsko vzdrževanje, sredstva razdeljena športnim društvom na podlagi razpisa ter sredstva namenjena KŠTM.
Dolgoročni cilj področja mladinskih programov je podpora tako občinskemu javnemu zavodu KŠTM kot ostalim.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

13.721 €

Opis realizacije glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni vzdrževanje in obnavljanje
spomenikov kulturne dediščine, ki jih je občina kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje. Program
vključuje tudi predstavitev kulturne dediščine v okviru muzejske dejavnosti.
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Glavni strateški cilj je povečanje stopnje varovanja dediščine in izboljšanje njenega upravljanja. Tu je mišljeno
predvsem ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev. Vse postopke je
potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.
V okviru možnosti je bil uspeh dosežen na področju nepremične kulturne dediščine (pri projektu Ureditev
spominskega parka na Svetem Otu, ...).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

9.221 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Šempeter-Vrtojba.
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti.
Uspeh na področju obnove nepremične kulturne dediščine je bil dosežen v okviru razpoložljivih
možnosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine

041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov

551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedena je bila obnova spomenika pri Zdravstvenem domu.
NAMEN IN CILJI: ohranjanje kulturnih spomenikov
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0073 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov

0418882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu

8.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je realizirana v višini 86,70 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev platoja in
dostopnih poti na območju spomenika.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-16-0016 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu

0418884 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Šempeter - Vrtojba je uspešno kandidirala na drugem javnem pozivu za izbor operacij iz EKSRP v okviru
LAS V objemu sonca. Odločitev UO LAS V objemu sonca o izboru operacij za sofinanciranje je dokončna. V projekt
je vključenih pet partnerjev. Občina je vodilni partner v okviru projekta LAS - Dediščina szi naše kašče-nova etnološka
zbirka. V letu 2020 čakamo še na potrditev organa, pristojnega za končno odobritev operacij, Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja. V letu 2019 na tem projektu še ni bilo aktivnosti, zato tudi ni odhodkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-17-0021 LAS-Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka

18029002 Premična kulturna dediščina

4.500 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in
velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh
pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine.
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Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju premične kulturne dediščine so bili v okviru možnosti izvedeni
v celoti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu kulturne dediščine

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 in so bila razdeljena na podlagi pogodbe. Postavka je bila 100 % izkoriščena in pogodba
izpolnjena.

1803 Programi v kulturi

307.213 €

Opis realizacije glavnega programa
Iz proračuna kulture občine se financirajo: knjižničarstvo in založništvo, ljubiteljska kulturna dejavnost, umetniški
programi, sofinanciranje projektov v javnem interesu Občine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni
ustvarjalci na področju kulture.
Občina financira redno dejavnost in programe javnega kulturnega zavoda, ki ga je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne
pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
Občina sofinancira tudi javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij, gospodarskih
organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

134.924 €

Opis realizacije podprograma
Občina Šempeter - Vrtojba je soustanoviteljica osrednje območne splošno izobraževalne knjižnice, Goriške knjižnice
Franceta Bevka Nova Gorica. Iz sredstev proračuna občine se financirajo plače zaposlenih in prispevki, materialni
stroški delovanja ter nakup knjižničnega gradiva. V preteklem letu je Občina v centru Šempetra uredila krajevno
knjižnico.
Dolgoročni cilj je še bolj približati knjižnico uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje
knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na
celotnem območju občine.
Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim
skupinam itd..
Knjižnica s svojim pestrim izborom gradiv, ki se letno dopolnjuje in s približevanjem uporabnikom, s pomočjo
potujočega bibliobusa uresničuje svoje poslanstvo. Knjižnica je zagotavljala dostopnost gradiv v matični knjižnici, na
dislociranih krajevnih enotah, tudi s pomočjo potujoče knjižnice. Občina Šempeter - Vrtojba je deloma financirala
zaposlene in materialne stroške za delovanje, poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv ter podprla izvedbo raznih
akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu

041816 Goriška knjižnica

107.936 €

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 98,12 % sredstev na postavki , v skladu
z letno pogodbo.

041858 Krajevna knjižnica

21.338 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedena so bila naslednja dela:
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- gradbeni nadzor
- projektantski nadzor
- elektro priključek
- večdela
NAMEN IN CILJI: pridobiti knjižnico, obogatiti kulturno življenje v Občini
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-16-0002 Krajevna knjižnica

041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški

5.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja krajevne knjižnice. Porabilo se je 79,58 % sredstev na postavki,
v skladu s pogodbo.

18039002 Umetniški programi

7.000 €

Opis realizacije podprograma
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo
javni zavodi na posameznih področjih kulture kot tudi javne kulturne programe in kulturne projekte.
Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja
realizacije njihovega delovanja.
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in
prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi občine.
Občina finančno podpira izvedbo akcij v SNG Nova Gorica ter program Kulturnega doma.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

041819 Gledališče - programi in projekti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje gledaliških programov in projektov in so bila porabljena na
podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 50 % izkoriščena. Sredstva se niso izkoristila v celoti, čeprav je bil program
izpeljan in cilji doseženi. Zahtevek za izplačilo drugega dela je bil posredovan v letu 2020.

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 razdeljena
na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 100 % izkoriščena in cilj dosežen.

18039003 Ljubiteljska kultura

53.395 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne izpostave
JSKD v Novi Gorici ter financiranje dejavnosti kulturnih društev na podlagi razpisa.
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje
obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, plemenitenje kulturne ponudbe občine in
prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.
Občina z vsakoletno izvedbo javnega razpisa pozitivno vpliva na povečanje interesa za vključevanje v dejavnost
ljubiteljske kulture. Uspešno je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja
kulture.
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041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis

49.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kulture in so bila
razdeljena na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila v 96,85 % porabljena v skladu s sklenjenimi pogodbami.

041822 JSKD Nova Gorica

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se na podlagi pogodbe porabila za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova Gorica. Postavka je
bila 100 % izkoriščena in cilji doseženi.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

4.693 €

041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti

4.693 €

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 78,22%.

18039005 Drugi programi v kulturi

107.200 €

Opis realizacije podprograma
V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in
ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti
za delovanje: nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je
Občina Šempeter-Vrtojba, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov.
Prvi dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih
uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo
na število obiskovalcev, število prireditev namenjenih določenim skupinam.
S kontinuiranim investicijskim vzdrževanjem se je zagotavljalo osnovno vzdrževanje prostorov kulturne
infrastrukture ter nakup nujne opreme v javnih zavodih na področju kulture.
Nakup stavbe v Vrtojbi je bil realiziran po zastavljenem planu.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

041801 Drugi odhodki- kultura

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva niso bila črpana, ker ni bilo takih potreb.

041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …)

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se v letu 2019 niso porabila. Vzdrževanje kulturne dediščine (prevod in ocena likovnih del zbirke
Coronini)…) je med letom potekalo, vendar so bila dela zaključena v januarju 2020.

041807 Boreljada

9.542 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za izvedbo borelijade v Vrtojbi (izvedba predstave Pastirske igre, montaža in
demontaža odra, zapora ceste, pogostitev, glasbeni nastop, ozvočenje, letaki, varovanje,..). Postavka je bila realizirana
v okviru plana v višini 95,42%.
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041809 Akcije v kulturi

1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje kulturnih aktivnosti in prireditev, knjižnih izdaj in glasbenih
tekmovanj. Postavka je bila 17,86 % porabljena, glede na izkazane potrebe kulturne dejavnosti v občini.

041810 Praznik Sv. Petra - prireditev

3.232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve Praznik sv. Petra (najem, montaža in demontaža odra,
izposoja prireditvene opreme, letaki ter raznos letakov, nastopna prireditev, pogostitev,..) Postavka je bila realizirana
v višini 46,17% od veljavnega proračuna.

041812 Kulturni praznik

2.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena organizaciji in izvedbi prireditve ob kulturnem prazniku (fotografske storitve, izvajalci
programa, tisk vabil, raznos letakov,...) Realizacija na postavki je 97,08 %.

041823 KŠTM plače

44.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka je bila 82,69 % izkoriščena in cilji
doseženi. Sredstva so bila porabljena za izplačilo osnovne plače, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov
prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo ter plačila
premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

0418233 KŠTM materialni stroški

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za materialne stroške za plače zaposlenih v zavodu. Postavka je bila 79,24 %.

041877 Spominsko zgodovinske organizacije

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se niso porabila, ker ni bilo prijav na razpis v letu 2019.

041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve

8.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plačilo blaga in storitev potrebnih za delovanje zavoda (tekoči stroški). Postavka je bila
100 % izkoriščena.

0418801 KŠTM sredstva za osnovna sredstva

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za zavod. Postavka je bila 100 % izkoriščena. Pretežni del sredstev se je
porabil za nakup kontejnerja.

041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje projektov na razpisih, ki jih je prijavljal zavod. Postavka je bila
porabljena v celoti v skladu s pogodbo in aktivnostmi zavoda.
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041882 KŠTM - programi: kultura

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te proračunske postavke so se črpala sredstva za programe zavoda s področja kulture (revija pevskih zborov, poletni
kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave…). Sredstva so bila porabljena 100 % v okviru aktivnosti in potreb.

0418881 Kinodvorana-dokumentacija

1.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izvedena je bila izdelava popisa obrtniških del.
NAMEN IN CILJI: rekonstrukcija objekta, izdelati objekt z novo vsebino v korist občanom
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-16-0003 Kinodvorana-dokumentacija

1804 Podpora posebnim skupinam

7.912 €

Opis realizacije glavnega programa
V okviru programa se namenja posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene skupine.
Dolgoročni cilji tega programa so pomoč pri delovanju veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin.
Izvedene so bile predvidene aktivnosti.

18049001 Programi veteranskih organizacij

7.912 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje programov društev veteranov, borcev, vojnih
invalidov.
Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije.
Izvedene so bile predvidene aktivnosti. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih
organizacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine

041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…)

7.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in delovanje društev in so bila razdeljena na podlagi
javnega razpisa. Postavka je bila 98,90 % porabljena.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

114.959 €

Opis realizacije glavnega programa
Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih
kategorij v športni dejavnosti.
Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa:
spodbujanje športnih društev po vključevanju v programe vseh pojavnih oblik športa, občanom omogočiti dostop do
športnih programov in športne infrastrukture, otrokom in mladini omogočiti udejstvovanje v programih športnih
društev.
Tako na področju športa kot tudi na področju mladinske dejavnosti so bili izpeljani vsi načrtovani programi.
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18059001 Programi športa

84.714 €

Opis realizacije podprograma
Programi športa obsegajo: interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, študentov ter
odraslih, športne prireditve, razpis za športna društva.
Dolgoročni cilji je zavzemati se za konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je
mogoče doseči z ustreznimi športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo.
Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športno-rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo
postavljene cilje.
Financiranje na podlagi javnega razpisa za šport je bilo uspešno izvedeno.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu.

041833 Večje športne prireditve

2.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih prireditev (kolesarjenje, mini moto, pohodi, balinanje, ....), ki
so se dogajale na ali za področje občine. Postavka je bila porabljena 46,20 %.

041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi,
motoklubi)
5.000 €
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 99,99 % in cilji doseženi.

041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki se niso porabila, ker ni bilo prijav na razpis v letu 2019.

041841 Športna društva, programi in drugo

73.000 €

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 100 %.

041862 Športni zavodi

224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje prireditve Športnik Goriške in objavo razpisa. Porabljeno je bilo 44,73
% sredstev.

041883 KŠTM - programi: šport

3.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S te proračunske postavke so se črpala sredstva za programe zavoda s področja športa (športne igre med pobratenimi
občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, …). Sredstva so bila porabljena 100 % v okviru
aktivnosti in potreb.
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18059002 Programi za mladino

30.245 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram opredeljuj skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni sistem ukrepov v korist
(hitre in učinkovite) integracije mlade populacije v družbo.
Cilj Občine Šempeter- Vrtojba na področju programov za mladino je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in
kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Z ustreznim zagotavljanjem sredstev za mlade omogočamo obstoj in razvoj
mladinske dejavnosti.

041851 Mladinske organizacije javnega pomena

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom javnega interesa in
so bila v skladu s pogodbo porabljena v celoti.

041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok

4.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za stroške počitniškega varstva otrok, mladinskih aktivnosti, sofinanciranja
nagradnega izleta za otroke, nagrad za najboljše učence ipd. in porabljena 99,97 % in cilji so bili glede na potrebe
doseženi.

041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine

3.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta in druge počitniške
aktivnosti otrok ter igrače in rekvizite za otroške aktivnosti. Poraba je bila 83,23 % glede na potrebe in cilji doseženi.

041885 KŠTM - programi: mladina

16.500 €

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 je izvajal ali pripravljal
zavod. Sredstva so bila porabljena 100 % v okviru aktivnosti in potreb.

19 IZOBRAŽEVANJE

1 .2 6 5 .7 5 4 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega
glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi pomoči
šolajočim.
Občina Šempeter-Vrtojba je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih zavodov s področja izobraževanja:
•Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici
•Osnovna šola KOZARA Nova Gorica
•Glasbena šola Nova Gorica
•Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske
•Ljudska univerza Nova Gorica
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izvajanje programa in ustreznih prostorskih kapacitet za področje
izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok,
mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja
ter izobraževanja odraslih.
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

773.664 €

Opis realizacije glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce
ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok.
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih
skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov ter povečevanje deleža otrok,
vključenih v vrtec.
Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in
standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo:
- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih
starostnih obdobij.
Občina zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Občina izpolnjuje vse zakonske obveznosti na področju predšolske vzgoje, poleg tega se financira tudi določen del
nadstandardnih programov in ugodnosti za starše. Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in prostorskih pogojev
sledimo zastavljenim letnim programom.

19029001 Vrtci

770.777 €

Opis realizacije podprograma
V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki
morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje).
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih
skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi
zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje
zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše,
zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter
zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.
Cilji in naloge vrtca so:
- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje,
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke,
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih
starostnih obdobij.
Izvajanje aktivnosti, ki so prilagojene potrebam otrok in njihovih staršev poteka uspešno, vsem vpisanim otrokom je
zagotovljeno prosto mesto, zagotavlja se kontinuiteta investicijskega vzdrževanja posameznih enot vrtca.
Izvedena so bila vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ.
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041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)

44.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in poraba je bila 100 %.

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

492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške. Poraba je bila 100 %.

041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila 99,99 % porabljena za sredstva za izvajanje predšolske vzgoje.

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah

92.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, predšolskih otrok, ki vrtce
obiskujejo v drugih občinah. Poraba je bila 99,99 % in glede na potrebe so bili cilji doseženi.

041923 Različna izobraževanja v vrtcih

410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih. Postavka je bila porabljena 13,59
% glede na izvedene dodatne aktivnosti.

041924 Publikacija vrtca

1.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za stroške publikacije in so bila 89,80 % porabljena.

041929 Novoletna obdaritev otrok

731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in 20,70 % porabljena.

041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih

20.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Izvedena dela:
- otroška igrala
- preboj stene v Mavrici
- dobava in montaža tripotnega termostatnega ventila
- rolo zavese v VVO Sončku
- izdelava pisarne v VVO Mavrica
- refundacija stroškov klima
- popravilo nadstreška Žarek
- pomivalni stroj
- plačilo stekla
NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji
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041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti

609.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške namenjene za predšolski program.
Poraba je bila 99,89 %.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

2.887 €

Opis realizacije podprograma
V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja dodatnih programov predšolske vzgoje otrok, kot so
plavalni tečaji, razne kulturne aktivnosti (npr. pevski zbor).

041926 Športni programi predšolskih otrok

1.695 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju športnih aktivnosti za predšolske otroke (plavalni tečaj predšolski) in so
bila 84,76 % izkoriščena.

041927 Druge aktivnosti otrok

1.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za druge predšolske programe (pevski zbor, predstave,....) in porabljena 64,80 %.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

390.131 €

Opis realizacije glavnega programa
V glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol.
Občina zagotavlja sredstva za delovanje Osnovne šole Ivana Roba in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva za
investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva.
Občina zagotavlja zakonske obveznosti in financira nadstandardni program ter potrebne investicije na področju
osnovnega in glasbenega šolstva.

19039001 Osnovno šolstvo

382.135 €

Opis realizacije podprograma
Opis podprograma
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči:
- omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega
obdobja,
- posredovati temeljna znanja in spretnosti,
- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.
- osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja
človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in
spoštovanje različnosti.
Dolgoročni cilj je ohraniti kvaliteto učnega procesa, še nadalje opremljati osnovno šolo ter nadomeščati amortizirano
opremo, šoli zagotoviti sredstva za nadstandardno zaposlene delavce.
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo ter tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje
njihovega programa.
Občina je v preteklem letu skladno s planom zagotavljala osnovni šoli sredstva za materialne stroške in nadstandardne
zaposlitve. Investicije so bile izvedene v okviru plana.
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami

041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program), poraba je bila 100 %.

041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke

2.702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače – prispevke zaposlenih v šoli. Poraba je poraba je bila 100 %, cilj dosežen.

041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve

5.756 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli in druge stroške v zvezi z zaposlenimi (obvezni zdravniški
pregledi ipd.) in šolskim programom. Poraba je bila 100 % v skladu s potrebami.

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola

52.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za:
- popravilo strehe na telovadnici OŠ IR
- popravilo fasade OŠ
- popravilo strehe pri jedilnici OŠ
- popravilo gips stropa v POŠ Vrtojba
- popravilo strehe pri kotlarni v Vrtojbi
- popravilo fasade pri OŠ v Šempetru
- izdelava presoje požarne varnosti OŠ IR
- menjava klimata
- zamenjava termopana
- nakup aktivne omrežne opreme in izgradnja pasivne infrastrukture WLAN
- zamenjava zasilnih led svetilk
- popravilo izvlečnih tribun
- sanacija vertikale na stopnišču
NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola

041919 Tekoče vzdrževanje - Kozara

2.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v OŠ Kozara - (zamenjava
dotrajanega pohištva in računalnika). Sredstva so se porabila 87,37 % v skladu s pogodbo in cilji so bili doseženi.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter

21.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je bila 100 % izkoriščena na
podlagi zavarovalnih polic.
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041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov

1.431 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obogatitvenega programa za šolske in predšolske otroke za nakup
didaktičnega materiala so bila izkoriščena 73,37 %.

041956 Osnovna šola Kozara

13.034 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara po veljavni pogodbi, glede na število
otrok iz občine, ki programe zavoda obiskujejo ter za sofinanciranje spremljevalca avtističnemu otroku. Poraba je bila
76,67 %, cilji doseženi.

041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače

148.421 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program) in druge stroške v zvezi z zaposlenimi
(obvezni zdravniški pregledi ipd.) in šolskim programom. Poraba je bila 100 % v skladu s potrebami.

041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški

124.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za materialne stroške osnovne šole v skladu s porabo in pogodbo in so bila porabljena v
celoti.

19039002 Glasbeno šolstvo

7.996 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.
Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa.
Dolgoročni cilji se uresničujejo z vzdrževanjem prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene
dejavnosti učencev.
Vsi predvideni programi so bili uspešno izpeljani.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Glasbena šola Nova Gorica

041913 Glasbena šola

7.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja in programov Glasbene šole Nova
Gorica katere soustanovitelj je občina. Poraba je bila 99,99 %.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje

041981 Glasbena šola vzdrževanje

545 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 10,90% glede na veljavni proračun.
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1905 Drugi izobraževalni programi

21.212 €

Opis realizacije glavnega programa
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za zaposlene v šoli in vrtcih, katera so namenjena za različna
izobraževanja, česar cilj je boljša in strokovnejša ponudba storitev, za različne projekte v šoli. Sem spadajo tudi
nagrade za talente z različnih področij.
Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izobraževanja in s tem povečati kvaliteto storitev.

19059001 Izobraževanje odraslih

1.682 €

Opis realizacije podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različna izobraževanja zaposlenih na šoli in v vrtcih.

041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)

1.682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v šoli in 84,09 % porabljena.

19059002 Druge oblike izobraževanja

19.530 €

Opis realizacije podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različne projekte v šoli ter za nagrade za talente.

041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS

1.491 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za predavanja za starše in drugih aktivnosti z vsebino preventive na področju različnih
odvisnosti. Postavka je bila 71,02 % porabljena.

041910 Različni projekti v šoli, programi

6.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: tekmovanja, plavalni tečaji, sodelovanje in projekti
z drugimi šolami… in porabljena v celoti, glede na izvedene programe v šoli za povečanje kvalitete šolskih programov
in porabljena v višini 94,03 % postavke.

041912 Ljudska univerza

2.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a in so bila porabljena 99,99 %.

041976 Nagrade za talente

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za nagrade za mlade, ki so se prijavili na razpis. Postavka je bila porabljena 100 % in cilj
dosežen.

1906 Pomoči šolajočim

80.747 €

Opis realizacije glavnega programa
Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije.
Dolgoročni cilji:
- zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev v /iz šole skladno z zakonodajo,
- zagotavljali bomo sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente skladno z razpoložljivimi sredstvi.
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S financiranjem prevozov in štipendiranjem smo zasledovali zastavljene cilje.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

40.817 €

Opis realizacije podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole in regresiranje šolske prehrane.
S financiranjem prevozov zasledujemo zastavljene cilje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli

041902 Regresiranje prevozov v šolo

40.817 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila namenjena za stroške prevozov otrok v šole (prevoz na relaciji Vrtojba –Šempeter, dijaške vozovnice,
prevoz OŠ Kozara). Poraba je bila 100 % in cilj dosežen.

19069003 Štipendije

39.930 €

Opis realizacije podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendije za šolajoče dijake in študente.

041905 Sklad za štipendiranje

39.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabilo se je 98 % sredstev te proračunske postavke za štipendije po pogodbah in odločbah na podlagi Pravilnika o
štipendiranju in uspeha štipendistov. Cilj je bil dosežen.

20 SOCIALNO VARSTVO

3 3 5 .0 4 1 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,
- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane, posebni socialno varstveni domovi),
za tiste občane Občine, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči za socialno najšibkejše občane,
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in ima stalno prebivališče z
vsaj enim od staršev v Občini,
- sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, ki sicer ne sodijo v
mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.
Dolgoročni cilji so predvsem zmanjševanje dejavnikov za nastanek revščine, socialne izključenosti ter ponudba
programov za posamezne socialno ogrožene družbene skupine.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

300 €

Opis realizacije glavnega programa
Občina Šempeter-Vrtojba zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za
kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja,
informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se
zagotavljajo iz proračuna.
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20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

300 €

Opis realizacije podprograma
Občina namenja v okviru tega podprograma sredstva za aktivnosti na področju sociale (osveščanje, pomoč mladim
prostovoljcem, povečanje socialne varnosti občanov in ranljivih skupin, druge aktivnosti lokalnega pomena na
področju sociale).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

042001 Drugi transferji - sociala

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za aktivnosti na področju sociale (dobrodelne akcije, drobni inventar CDAS in druge
aktivnosti lokalnega pomena na humanitarnem področju). Poraba je bila 11,11 %, cilj je bil dosežen.

2002 Varstvo otrok in družine

20.846 €

Opis realizacije glavnega programa
Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.
Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana ter pomoč občanov v socialnih stiskah.
Glavni letni izvedbeni cilj je zmanjšanje socialne stiske posameznih družbenih skupin ter pomoč mladim družinam.
Doseganje ciljev se meri na podlagi spremljanja izvajanja programov ter s spremljanjem števila prejemnikov
konkretnih denarnih pomoči.
Pomoč družinam ob rojstvu otroka je potekala nemoteno, s čimer je bil cilj dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.846 €

Opis realizacije podprograma
Občina v okviru tega podprograma zagotavlja izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav.
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih
ranljivim skupinam.
Program se je uspešno izvajal, enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka so prejeli vsi prosilci, ki so izpolnjevali vse
pogoje določene z Odlokom. Občina se je zavezala, da bo po svojih močeh finančno prispevala z izplačilom enkratne
denarne pomoči ob rojstvu novega družinskega člana. Znesek pomoči znaša 500 €.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok

2.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki bila porabljena za pomoč občanom v socialnih stiskah v višini 35,01 % postavke, glede na
izkazane potrebe. Upravičenci do denarne pomoči so sredstva prejeli na podlagi izdanih odločb.

042009 Denarne pomoči za novorojenčke

18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok v letu 2019, na podlagi pravilnika v višini
500,00 EUR. Poraba je bila 92,50 %.
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva

313.896 €

Opis realizacije glavnega programa
V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona o
socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire
družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje
mreže javne službe za storitev pomoči družin na domu in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom.
Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in
starejšim.
Cilj glavnega programa je pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski, vzpostavitev mreže
programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva.
Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno
zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, kar je v trenutnih razmerah več kot potrebno.

20049002 Socialno varstvo invalidov

0€

Opis realizacije podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinskega
pomočnika.
Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same
opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v
družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.
Financiranje družinskega pomočnika v letu 2018 ni bilo potrebno zato se ni izvajalo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

042004 Izplačila družinskemu pomočniku

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj v letu 2019 nismo imeli družinskega pomočnika.

20049003 Socialno varstvo starih

263.325 €

Opis realizacije podprograma
Podprogram zajema financiranje občine za programe, namenjene starejšim občankam in občanom občine. Gre tako
za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč
družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane).
Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v
družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa
do storitev v domovih za starejše.
Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev je občina krila del
stroškov. Uspešno se je izvajala tudi posebna oblika pomoči na domu, ki jo izvaja Center za pomoč na domu. Zaradi
naraščanja števila starejših občanov in trenda, da čim dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči
konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu
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042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu

103.848 €

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 95,71 % v skladu z odločbami. Cilji so bili doseženi.

042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu

114.901 €

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 87,05 % in cilj je bil dosežen.

042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za društva upokojencev na podlagi javnega razpisa in so se potrošila v celoti.
Cilj je bil dosežen.

042013 Obratovalni stroški za CDAS

1.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših in porabljene je bilo
63,86 % postavke glede na nastale stroške.

042021 CDAS - animator

24.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti starejših. Porabljene je
bilo 93,59 % postavke. Cilj je bil dosežen.

042022 CDAS - prostori

3.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov v Centru za dnevne aktivnosti starejših in
porabljenih je bilo 57,04 % rezerviranih sredstev.

042026 Pomoč na domu - nakup vozila

9.760 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2019 se je za pomoč na domu kupilo vozilo za prevoz hrane na dom. Postavka je bila skoraj v celoti porabljena,
glede na ceno vozila.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-18-0002 in OB183-13-0015 Nakup avtomobila za pomoč na domu

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20.070 €

Opis realizacije podprograma
V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v občini, ki zaidejo v
materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu ter sredstva razdeljena na razpisu
namenjena za delovanje in programe humanitarnih organizacij, ki delujejo v naši občini in nudijo finančno podporo
krajanom.
Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst denarnih
pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki. Z zagotavljanjem sredstev občina poskuša zmanjševati socialno
izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.
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Občina je zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami pristojnega
centra za socialno delo ter na podlagi javnega razpisa omogočila sofinanciranje društev, ki delujejo na humanitarnem
področju.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon

042003 Subvencije stanarin

12.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za subvencioniranje najemnin za stanovanja občanom in drugih stroškov v
zvezi s tem. Postavka je bila 83,80 % porabljena v skladu z odločbami. Cilj je bil dosežen.

042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis

7.500 €

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 v celoti izkoriščena in cilj je bil dosežen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

30.500 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in
zavodov s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih prostorov za njihovo delovanje.
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti za osebe, ki si z lastnimi prihodki ne zmorejo plačati
osnovnih stroškov za preživetje ter omogočanje delovanja društev, ki delujejo na humanitarno zdravstvenem in
socialnem področju.
Dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev
rešujemo socialne stiske in tistim, ki so zaradi svojih lastnosti, ovir, načina življenja in življenjskih okoliščin pogosto
manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, poskušamo pomagati.
Občina je na podlagi pogodbe pripomogla k izvajanju programa humanitarne dejavnosti Območnega združenja
Rdečega križa. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov organizacij, društev in drugih
izvajalcev, ki delujejo na področju socialnega varstva. Na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh so bile
dodeljene enkratne denarne pomoči, največ za plačilo najnujnejših položnic (stroški električne energije, ogrevanja,
vodarine…), nakup kurjave in osnovnih življenjskih potrebščin.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o humanitarnih dejavnostih

042010 Humanitarne organizacije

10.000 €

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 100 % izkoriščena in cilj je bil dosežen.

042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ

20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila porabljena za delovanje in programe RK ter kritju osnovnih življenjskih stroškov
upravičenim občanom v socialnih stiskah po odločbah. Poraba je bila 75,93 %, glede na vložene vloge in upravičenost
in cilj dosežen.
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2 5 4 .4 8 8 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in
neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Občina se lahko zadolžuje le za
investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

2201 Servisiranje javnega dolga

254.488 €

Opis realizacije glavnega programa
S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnavati skladno z veljavnim proračunom
in pogodbenimi določili. Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako,
da nobeno leto ne presegajo zakonskih omejitev.
Odplačilo anuitet, obresti in ostalih stroškov za najeta dolgoročna kredita je potekalo skladno s pogodbami in
veljavnimi amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
254.488 €
Opis realizacije podprograma
Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnic in
obresti za najete kredite.
Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati.
Višina poravnanih obveznosti je znotraj zakonskih omejitev in je skladna s trenutnimi razmerami na trgu zadolževanja.
Stroški odplačil za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin, Pravilnik
o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

042203 Odplačilo obresti zadolževanja

6.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 68,48 % glede na veljavni proračun in prestavlja plačilo obresti v skladu s
kreditnimi pogodbami.

05 Skupna občinska uprava

283.631 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2 8 3 .6 3 1 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Medobčinska uprava deluje na območju petih občin, in sicer: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica,
Občina Renče-Vogrsko, Občina Vipava in Občina Ajdovščina.
V svoji sestavi ima Skupna občinska uprava eno svetovalko (administracija), pet občinskih redarjev ter dva
inšpektorja, od katerih je eden vodja uprave.
Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini ter
država iz državnega proračuna.
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0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
283.631 €
Opis realizacije glavnega programa
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje medobčinske uprave.
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v medobčinski upravi, materialne stroške ter nakup
opreme povezane z delovanjem medobčinske uprave.
Dolgoročni cilji glavnega programa je stabilno delovanje medobčinske uprave ter nemoteno in ažurno izvajanje nalog
v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami županov ter vodje medobčinske uprave.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

283.631 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v medobčinski upravi in materialne stroške,
povezane z delovanjem medobčinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

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

226.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tekočem letu je bilo v medobčinski upravi zaposlenih osem oseb, in sicer vodja MU, ki je hkrati inšpektor, inšpektor,
pet občinskih redarjev in svetovalka. Postavka je bila realizirana v višini 97,51 % v znesku 226.493,52 EUR.
Sredstva so bila porabljena za izplačilo osnovne plače, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane,
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo.

050606 Jubilejne nagrade in odpravnine SOU

289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 42,22 %.

050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje

3.407 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila namenjena za prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene na SOU, realizirana je bila
v v višini 99,99 % glede na veljavni proračun.

050616 Pisarniški material in storitve

1.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 37,10 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup pisarniškega materiala.

050617 Čistilni material in storitve

463 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 46,34 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup čistilnega materiala in storitev.
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050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka ni bila realizirana.

050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU

390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 32,52 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup strokovne literature in časopisa.

050620 Računalniške storitve

4.583 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 57,28 % glede na veljavni proračun. Sem sodi
vzdrževanje računalniških programov INPORES, DOKSIS … in vzdrževanje opreme.

050621 Uniforma in službena obleka

2.423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 60,58 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
namenili za nakup službenih redarskih uniform.

050622 Strokovno izobraževanje SOU

3.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 90,24 % glede na veljavni proračun. Zaposleni so se
udeležili nekaj strokovnih seminarjev, delavnic ter izobraževanj.

050623 Telefon, mobitel, fax SOU

2.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 76,50 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za stroške telekomunikacij.

050624 Poštnina in kurirske storitve

935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 62,36 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za plačilo poštnih storitev.

050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva

5.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za nakup goriva in maziva za službena vozila.

050626 Vzdrževanje in popravila vozil

1.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 28,38 % glede na veljavni proračun. MUO je imela
štiri vozila, in sicer: dve vozili Citroen Berlingo, vozilo Volkswagen Polo in Ford Focus. Sredstva smo porabili za
vzdrževanje in popravila teh službenih vozil.
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050627 Pristojbine za registracijo vozil

528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za registracije službenih vozil.

050628 Zavarovalne premije za motorna vozila

2.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 59,58 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za plačilo zavarovalnih premij službenih vozil.

050629 Pisarniška oprema

213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 11,90 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za dokup pohištva v poslovnih prostorih.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0088 Skupna občinska uprava - oprema

050630 Računalniška oprema

1.857 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 53,05 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup nove računalniške opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0089 Skupna občinska uprava - računalniška oprema

050631 Računalniški programi

4.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup računalniških programov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-09-0090 Skupna občinska uprava - računalniška programi

050632 Najemnine za poslovne prostore

19.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tekočem letu smo porabili sredstva za najem poslovnih prostorov MU, v višini 99,36 %.

050633 Nakup druge opreme

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka v tekočem letu ni bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-10-0001 Nakup druge opreme SOU

050635 Drugi operativni odhodki

347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 22,53 % glede na veljavni proračun.
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050636 Zavarovalne premije

329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v tekočem letu porabljena v višini 54,84 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo
porabili za zavarovalne premije zaposlenih.

06 Režijski obrat
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

285.584 €

3 0 .3 7 0 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Občina Šempeter-Vrtojba ima na mednarodnem prehodu v Vrtojbi urejen parkirni prostor v sklopu katerega oddaja v
najem parkirne prostore, bodisi na podlagi najemnih pogodb ali na podlagi sprotnega plačila vstopa na parkirno mesto.
Občina ima urejenih okoli 120 parkirnih mest, poleg katerih stoji še spremljajoči objekt v sklopu katerega so prostori
za zaposlene in tudi uporabnike.

0403 Druge skupne administrativne službe

30.370 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter
sredstva za poslovne prostore na parkirišču.
Dolgoročni cilj občine je urejenost celotnega območja ter čim boljša ponudba storitev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem30.370 €
Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine in
investicije v omenjene poslovne prostore na mednarodnem mejnem prehodu v Vrtojbi. S tem se omogoči realizacijo
najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov.
Dolgoročni cilji podprograma je gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem, ki ga občina ne potrebuje za
izvajanje svojih nalog.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o
poslovnih stavbah in druga področna zakonodaja.

060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"

30.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 55,22 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za:
-

izvedba vzdrževalnih strojno in elektro inštalacijskih del na objektu vratarnice

-

izvedba gradbeno obrtniških del za ureditev platoja in prostora za kontejnerje ob parkirišču za tovornjake

NAMEN IN CILJI: vzdrževanje objektov, zadovoljstvo uporabnikov objektov
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje parking "D"
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2 5 5 .2 1 4 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Režijski obrat opravlja manjša režijska dela, ki jih ne opravljajo koncesionarji.

0603 Dejavnost občinske uprave

255.214 €

Opis realizacije glavnega programa
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje režijskega obrata.
Dolgoročni cilji glavnega programa je stabilno delovanje režijskega obrata ter nemoteno in ažurno izvajanje nalog v
skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in usmeritvami župana.

06039001 Administracija občinske uprave

255.214 €

Opis realizacije podprograma
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v režijskem obratu in materialne stroške, povezane
z delovanjem režijskega obrata.
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.
Zakonske in druge pravne podlage
Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o financiranju
občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS in drugi podzakonski akti.

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

107.589 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v znesku 107.589,08 EUR, kar pomeni 98,51 % glede na veljavni proračun .
Izplačila plače uravnava plačna lestvica. Vrednost plačne lestvice za javne uslužbence se je spremenila 1.9.2016.
Javnim uslužbencem in funkcionarjem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
Sredstva so bila porabljena za izplačilo osnovne plače, dodatka za delovno dobo, povračilo stroškov prehrane,
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevkov za zaposlovanje in prispevkov za starševsko varstvo.

060603 RO - voda in komunalne storitve

16.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se porabljajo za sanitarne prostore na Parkingu »D« in priključke, katerih uporabnik je RO. Proračunska
postavka je realizirana v znesku 16.895,28 EUR, v višini 100,00 % glede na veljavni proračun.

060604 RO - telefon, mobi, fax

1.479 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.478,58 EUR, oz. 84,91 % od veljavnega proračuna. Sredstva smo
porabili za stroške telekomunikacije.

060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine

578 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v višini 57,75 % glede na veljavni proračun.

060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj

1.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.992,85 oz. 92,45 % glede na veljavni proračun in zajema premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V primerjavi s preteklim letom so se zneski povečali.
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060616 RO - računalniške storitve

90 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 23,84 % oz 89,90 EUR glede na veljavni proračun.

060617 RO - pisarniški material in storitve

1.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila v letu 2019 100 % realizirana.

060618 RO čistilni material in storitve

2.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.053,64 EUR, oz. 68,45 % glede na veljavni proračun. Sredstva so
bila porabljena za nakup čistilnega materiala in storitev na MMP Vrtojba.

060619 RO električna energija parking MMP

11.191 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 11.191.,45 EUR, oz 78,46 % glede na veljavni proračun. Sredstva so
bila porabljena za plačilo električne energije na parkirnem prostoru MMP Vrtojba

060620 RO poštnina in kurirske storitve

418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 418,06 EUR, 69,68 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za plačilo poštnine za Režijski obrat

060621 RO Goriva in maziva RO

8.383 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 8.383,39 EUR, oz. 79,84 % glede na veljavni proračun. Sredstva so
bila porabljena za nakup goriva in maziv.

060626 Drugi odhodki RO

385 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 384,90 EUR, 15,40 % glede na veljavni proračun.

060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov

54.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 54.570,00 EUR, oz. 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva
so bila porabljena za plačilo storitev varovanja parkirišča na MMP. Storitve varovanja opravlja podjetje SSO d.o.o.

060628 Tekoči stroški vzdrževanja

6.314 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 6.314,03 EUR, 74,90 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za tekoče vzdrževanje objektov in opreme (čiščenje lovilcev, delo vzdrževanja po podjemih pogodbah,..)
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060629 Nakup materiala

10.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 10.838,54 EUR, oz. 90,32 % glede na veljavni proračun. Sredstva so
bila porabljena za nakup materiala, ki ga režijski obrat uporablja pri svojem delu.

060630 Nakup opreme

829 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 828,62 EUR, 27,62 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup opreme in inventarja, ki ga zaposleni potrebujejo pri svojem delu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat

060631 Najem parkirišča

21.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 21.142,80 EUR, oz. 98,23 % glede na veljavni proračun. Sredstva so
bila porabljena za plačilo najemnine dela parkirišča Ministrstvu za javno upravo.

060632 Najem skladišča

1.863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.862,88 EUR, 62,10 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za plačilo najema skladišča na ABK za potrebe RO.

060633 Vzdrževanje in popravila vozil

2.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.697,81 EUR, 89,93 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za vzdrževanje in popravilo vozil Režijskega obrata

060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil

551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 550,51 EUR, 91,75 % glede na veljavni proračun in so bila porabljena
za plačilo cestnih taks in ostalih stroškov registracije vozil Režijskega obrata

060635 Zavarovalne premije za motorna vozila

936 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zavarovalne premije so bile plačane v znesku 935,74 EUR, 61,56 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za plačilo zavarovalnih premij po zavarovalnih policah.

060637 Drugi splošni material in storitve

2.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v znesku 2.868,82 EUR, 95,63 %. Iz nje so bili črpani nenačrtovani nakupi in storitve za
potrebe Režijskega obrata.

060638 Študentsko delo

85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana 55,58 %, 84,70 EUR.
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060639 Programska oprema, računalniki

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB183-11-0081 Programska oprema, računalniki

060640 Stroški bančnih storitev

342 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realiziran v znesku 341,95 EUR, 34,20 % za stroške bančnih storitev, provizije

060644 Stroški prostora za prirejanje prireditev - piknik prostor v Šempetru0 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
04 Občinska uprava
14 GOSPODARSTVO

-24.839 €
24.839 €
2 4 .8 3 9 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

24.839 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

24.839 €

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške

24.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na postavki so bila namenjena za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Realizacija na postavki znaša 24.838,89 EUR kar predstavlja 100% porabo sredstev glede na veljavni proračun
(povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške).

C. RAČUN FINANCIRANJA
04 Občinska uprava
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

-247.639 €
247.639 €
2 4 7 .6 3 9 €

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe
Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in
neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. Občina se lahko zadolžuje le za
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investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

2201 Servisiranje javnega dolga

247.639 €

Opis realizacije glavnega programa
S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnavati skladno z veljavnim proračunom
in pogodbenimi določili. Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako,
da nobeno leto ne presegajo zakonskih omejitev.
Odplačilo anuitet, obresti in ostalih stroškov za najeta dolgoročna kredita je potekalo skladno s pogodbami in
veljavnimi amortizacijskimi načrti.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje
247.639 €
Opis realizacije podprograma
Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnic in
obresti za najete kredite.
Cilj podprograma je, da obveznosti ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati.
Višina poravnanih obveznosti je znotraj zakonskih omejitev in je skladna s trenutnimi razmerami na trgu zadolževanja.
Stroški odplačil za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti.
Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin, Pravilnik
o zadolževanju občin ter sprejeti in veljavni proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit.

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)

247.639 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna in predstavlja odplačilo glavnic kreditov do naslednjih
poslovnih bank: Banka Intesa Sanpaolo d.d. in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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III. PRERAZPOREDITEV PRAVIC PORABE SREDSTEV
PRORAČUNA 2019
Datum

Številka

PP

dok.

dok.

KONTO Naziv Konto

KONTO Naziv Konto

03.01.2019

0001-2019

050620
402007

Računalniške storitve
Računalniške storitve

050621
402100

Uniforma in službena obleka
Uniforme in službena obleka

03.01.2019

0002-2019

041921
411921

Doplačilo za otroke v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

030413
402010

Protokol
Hrana, storitve menz in restavracij

03.01.2019

0003-2019

040416
402099

Večje občinske prireditve
Drugi splošni material in storitve

040419
402099

Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

40,49

03.01.2019

0004-2019

020201
402905

Delovanje nadzornega odbora
Sejnine udeležencem odborov

030412
402009

Reprezentanca
Izdatki za reprezentanco

114,00

04.01.2019

0005-2019

060406
420500

Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

060633
402999

Vzdrževanje in popravila vozil
Drugi operativni odhodki

531,09

04.01.2019

0006-2019

040702
412000

Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

040738
402301

Vzdrževanje in popravilo vozil CZ
Vzdrževanje in popravila vozil

1,51

04.01.2019

0007-2019

010120
402003

Bilten - glasilo
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

010120
402099

Bilten - glasilo
Drugi splošni material in storitve

525,00

04.01.2019

0008-2019

040717
412000

Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

040717
410299

Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

90,48

04.01.2019

0009-2019

020201
402905

Delovanje nadzornega odbora
Sejnine udeležencem odborov

041401
402999

Priprava razvojnih programov in projektov
Drugi operativni odhodki

390,00

04.01.2019

0010-2019

040666
402008

Revizijske storitve
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

040644
402903

Plačilo za delo preko študentskega servisa
Plačila za delo preko študentskega servisa

600,00

07.01.2019

0011-2019

020201
402905

Delovanje nadzornega odbora
Sejnine udeležencem odborov

010120
402099

Bilten - glasilo
Drugi splošni material in storitve

325,00

07.01.2019

0012-2019

040416
402099

Večje občinske prireditve
Drugi splošni material in storitve

040416
402003

Večje občinske prireditve
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

285,40

07.01.2019

0013-2019

040416
402099

Večje občinske prireditve
Drugi splošni material in storitve

040419
402099

Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

400,00

07.01.2019

0014-2019

040707
413302

Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

040409
402920

Pravno zastopanje občine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

09.01.2019

0015-2019

040702

Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter

030413

Protokol

Naziv PP

PP

Naziv PP

ZNESEK
v EUR
105,00
3.781,00

5.591,00
570,00

94

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

402010

Hrana, storitve menz in restavracij

09.01.2019

0016-2019

041805
402999

Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …)
Drugi operativni odhodki

041809
402999

Akcije v kulturi
Drugi operativni odhodki

50,00

10.01.2019

0017-2019

010106
402939

Delovna telesa občinskega sveta
Stroški strokovnih komisij

010118
402099

Krajevni odbor Šempeter - delovanja
Drugi splošni material in storitve

174,00

14.01.2019

0018-2019

040702
412000

Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

010120
402003

Bilten - glasilo
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

525,00

15.01.2019

0019-2019

030413
402099

Protokol
Drugi splošni material in storitve

030413
402010

Protokol
Hrana, storitve menz in restavracij

815,45

15.01.2019

0020-2019

041809
402999

Akcije v kulturi
Drugi operativni odhodki

041809
412000

Akcije v kulturi
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

450,00

15.01.2019

0021-2019

040416
402010

Večje občinske prireditve
Hrana, storitve menz in restavracij

040416
402099

Večje občinske prireditve
Drugi splošni material in storitve

36,10

02.02.2019

0022-2019

041001
400000

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Osnovne plače

041001
413302

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

715,00

15.02.2019

0023-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

6.118,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402099

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Drugi splošni material in storitve

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

9.838,00

15.02.2019

0024-2019

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402099

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Drugi splošni material in storitve

06.03.2019

0025-2019

040428
420299

Urbana oprema
Nakup druge opreme in napeljav

040429
402999

Hortikulturna ureditev
Drugi operativni odhodki

2.000,00

06.03.2019

0026-2019

041674
402999

Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost
Drugi operativni odhodki

040429
402999

Hortikulturna ureditev
Drugi operativni odhodki

1.500,00

07.03.2019

0027-2019

010104
402999

Izvedba volitev
Drugi operativni odhodki

010104
402000

Izvedba volitev
Pisarniški material in storitve

3.357,47

13.03.2019

0028-2019

060616
402007

RO - računalniške storitve
Računalniške storitve

060616
402999

RO - računalniške storitve
Drugi operativni odhodki

14.03.2019

0029-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402099

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Drugi splošni material in storitve

Storitve varovanja zgradb in prostorov
Drugi operativni odhodki

050631
420299

Računalniški programi
Nakup druge opreme in napeljav

939,80
353,80

89,90
8.662,00

18.03.2019

0030-2019

050618
402999

08.04.2019

0031-2019

050635
402999

Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki

050631
420299

Računalniški programi
Nakup druge opreme in napeljav

16.04.2019

0034-2019

041965
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

041966
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

4.210,93

23.04.2019

0035-2019

0416103
420500

Športni park Šempeter
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0416156
402503

Športni park Šempeter - tekoči stroški
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

1.300,00

25.04.2019

0036-2019

041965
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

041966
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

1.589,07

25.04.2019

0037-2019

041859

Krajevna knjižnica - tekoči stroški

041859

Krajevna knjižnica - tekoči stroški

3.000,00

95

402200

Električna energija

413302

Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

25.04.2019

0038-2019

041859
402203

Krajevna knjižnica - tekoči stroški
Voda in komunalne storitve

041859
413302

Krajevna knjižnica - tekoči stroški
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

1.800,00

25.04.2019

0039-2019

041859
402205

Krajevna knjižnica - tekoči stroški
Telefon, faks, elektronska pošta

041859
413302

Krajevna knjižnica - tekoči stroški
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

200,00

08.05.2019

0040-2019

041542
420401

Mednarodni projekt VISFRIM (Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk)
Novogradnje

041629
420401

Otroška igrišča, druga igrišča
Novogradnje

1.000,00

08.05.2019

0041-2019

0413013
420401

Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba
Novogradnje

043058
420500

Kolesarska pot v Bazaro
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

15.000,00

08.05.2019

0042-2019

0413013
420401

Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba
Novogradnje

041394
420500

Ureditev deniv.križišča Ul.prekom.brigad in poti v športni park
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

10.000,00

08.05.2019

0043-2019

0416158
420402

Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
Rekonstrukcije in adaptacije

0416158
402099

Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
Drugi splošni material in storitve

65,40

09.05.2019

0044-2019

050635
402999

Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki

050631
420299

Računalniški programi
Nakup druge opreme in napeljav

1.061,40

09.05.2019

0045-2019

041670
420500

Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0416158
402099

Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
Drugi splošni material in storitve

1.000,00

10.05.2019

0046-2019

0416144
420401

Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami
Novogradnje

0416159
420401

Urejanje igrišča v Vrtojbi
Novogradnje

3.000,00

15.05.2019

0047-2019

041612
420600

Nakup zemljišč
Nakup zemljišč

0416158
420402

Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
Rekonstrukcije in adaptacije

31.500,00

20.05.2019

0048-2019

041852
412000

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

041852
402004

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

21.05.2019

0049-2019

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

041906
413300

Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

21.05.2019

0050-2019

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

041909
413302

Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve)
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

21.05.2019

0051-2019

041965
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

041915
413300

Tekoči transferi - sred. za plače redno delo
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

9.000,00

21.05.2019

0052-2019

041965
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

041916
413301

Tekoči transferi - sred. za prispevke
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

1.300,00

21.05.2019

0053-2019

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

041916
413301

Tekoči transferi - sred. za prispevke
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

1.402,37

21.05.2019

0054-2019

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

041917
413302

Tekoči transferi - sred. za blago, storitve
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

5.756,18

23.05.2019

0055-2019

040652
420200

Nakup pisarniškega pohištva
Nakup pisarniškega pohištva

040654
420299

Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave
Nakup druge opreme in napeljav

105,00

23.05.2019

0056-2019

041812
402999

Kulturni praznik
Drugi operativni odhodki

041812
402901

Kulturni praznik
Plačila avtorskih honorarjev

151,00

23.05.2019

0057-2019

0418882
420402

Ureditev spominskega parka na Svetem Otu
Rekonstrukcije in adaptacije

0418882
402901

Ureditev spominskega parka na Svetem Otu
Plačila avtorskih honorarjev

482,00

23.05.2019

0058-2019

041001

Prispevek za izvajanje programa javnih del

041001

Prispevek za izvajanje programa javnih del

393,00

224,58
44.159,68
491,67

96

400202

Povračilo stroškov prehrane med delom

400203

Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

27.05.2019

0059-2019

040652
420200

Nakup pisarniškega pohištva
Nakup pisarniškega pohištva

040654
420299

Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave
Nakup druge opreme in napeljav

30.05.2019

0060-2019

040430
420402

Zadružni dom Vrtojba-gradbeno obrtniška dela
Rekonstrukcije in adaptacije

040415
420299

Oprema objektov v lasti občine
Nakup druge opreme in napeljav

1.000,00

03.06.2019

0061-2019

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

041966
413301

Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev

12.400,00

05.06.2019

0062-2019

040652
420200

Nakup pisarniškega pohištva
Nakup pisarniškega pohištva

040654
420299

Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave
Nakup druge opreme in napeljav

06.06.2019

0063-2019

040430
420402

Zadružni dom Vrtojba-gradbeno obrtniška dela
Rekonstrukcije in adaptacije

040406
420500

Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

8.000,00

10.06.2019

0064-2019

040422
402099

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Drugi splošni material in storitve

040422
402200

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Električna energija

3.000,00

13.06.2019

0065-2019

040643
402902

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Plačila po podjemnih pogodbah

040643
402938

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Prejemki zunanjih sodelavcev

3.000,00

13.06.2019

0066-2019

040643
402912

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Posebni davek na določene prejemke

040643
402938

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Prejemki zunanjih sodelavcev

1.000,00

14.06.2019

0067-2019

040601
400900

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Jubilejne nagrade

040601
400100

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Regres za letni dopust

349,00

14.06.2019

0068-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

603,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

401001

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

89,00

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

401500

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

48,00

14.06.2019

0069-2019

16,00

20,00

14.06.2019

0070-2019

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402402

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Stroški prevoza v državi

14.06.2019

0071-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400000

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Osnovne plače

4.517,00

14.06.2019

0072-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400001

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

370,00

14.06.2019

0073-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400100

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Regres za letni dopust

381,00

14.06.2019

0074-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400202

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Povračilo stroškov prehrane med delom

150,00

14.06.2019

0075-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400203

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

111,00

14.06.2019

0076-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401001

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

433,00

14.06.2019

0077-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401100

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

321,00

14.06.2019

0078-2019

040301

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

040301

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

26,00

97

402999

Drugi operativni odhodki

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

14.06.2019

0079-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401200

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za zaposlovanje

3,00

14.06.2019

0080-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401300

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za starševsko varstvo

5,00

14.06.2019

0081-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401500

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

65,00

14.06.2019

0082-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
402402

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Stroški prevoza v državi

6,00

12.07.2019

0083-2019

040419
402901

Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)
Plačila avtorskih honorarjev

040419
402099

Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

13,05

12.07.2019

0084-2019

040411
402099

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

040419
402099

Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

122,00

12.07.2019

0085-2019

040411
402099

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

040411
402010

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Hrana, storitve menz in restavracij

49,50

12.07.2019

0086-2019

041852
402199

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Drugi posebni materiali in storitve

041852
412000

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

56,44

12.07.2019

0087-2019

041852
402199

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Drugi posebni materiali in storitve

041852
412000

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

56,44

15.07.2019

0088-2019

040732
402305

CZ -zavarovanja
Zavarovalne premije za motorna vozila in kolektivno zavarovanje

040716
402999

Redna dejavnost - požarna straža
Drugi operativni odhodki

196,57

17.07.2019

0089-2019

040413
402912

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Posebni davek na določene prejemke

040413
402511

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Tekoče vzdrževanje druge opreme

200,00

18.07.2019

0090-2019

040430
420402

Zadružni dom Vrtojba-gradbeno obrtniška dela
Rekonstrukcije in adaptacije

040409
402920

Pravno zastopanje občine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

18.07.2019

0091-2019

040401
420202

Informatika (strojna in programska oprema)
Nakup strojne računalniške opreme

040413
402511

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Tekoče vzdrževanje druge opreme

787,00

31.07.2019

0092-2019

040411
402099

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

040411
402010

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Hrana, storitve menz in restavracij

400,00

31.07.2019

0093-2019

040413
402912

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Posebni davek na določene prejemke

040413
402511

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Tekoče vzdrževanje druge opreme

500,00

07.08.2019

0094-2019

050629
420200

Pisarniška oprema
Nakup pisarniškega pohištva

050631
420299

Računalniški programi
Nakup druge opreme in napeljav

353,80

08.08.2019

0095-2019

030105
400000

Plača, regres za letni dopust
Osnovne plače

030105
401300

Plača, regres za letni dopust
Prispevek za starševsko varstvo

16,00

08.08.2019

0096-2019

040601
400000

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Osnovne plače

040601
400100

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Regres za letni dopust

82,00

08.08.2019

0097-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

670,00

400000

Osnovne plače

401001

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

08.08.2019

0098-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

106,00

400000

Osnovne plače

401500

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4.310,00

98

08.08.2019

0099-2019

041001
400000

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Osnovne plače

041001
400203

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

340,00

08.08.2019

0100-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400000

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Osnovne plače

804,00

08.08.2019

0101-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400001

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

53,00

08.08.2019

0102-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400202

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Povračilo stroškov prehrane med delom

17,00

08.08.2019

0103-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401001

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

76,00

08.08.2019

0104-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401100

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

57,00

08.08.2019

0106-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401101

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

5,00

09.08.2019

0107-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401300

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za starševsko varstvo

2,00

09.08.2019

0108-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401500

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

9,00

09.08.2019

0109-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060628
402912

Tekoči stroški vzdrževanja
Posebni davek na določene prejemke

400,00

09.08.2019

0110-2019

040411
402099

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

040411
402901

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Plačila avtorskih honorarjev

361,00

09.08.2019

0111-2019

040630
402200

Električna energija
Električna energija

010115
402203

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Voda in komunalne storitve

4,54

09.08.2019

0112-2019

0416158
402099

Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
Drugi splošni material in storitve

0416158
420402

Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
Rekonstrukcije in adaptacije

7,39

02.09.2019

0113-2019

010115
402200

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Električna energija

010115
402203

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Voda in komunalne storitve

66,26

03.09.2019

0115-2019

040643
402901

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Plačila avtorskih honorarjev

040643
402938

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Prejemki zunanjih sodelavcev

04.09.2019

0116-2019

040732
402305

CZ -zavarovanja
Zavarovalne premije za motorna vozila in kolektivno zavarovanje

040711
402299

Prenos alarmnih signalov
Druge storitve komunikacij, JR in komunale

04.09.2019

0117-2019

040413
402912

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Posebni davek na določene prejemke

040413
402511

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Tekoče vzdrževanje druge opreme

1.000,00

06.09.2019

0118-2019

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

5.418,53

06.09.2019

0119-2019

010115
402200

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Električna energija

010115
402203

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Voda in komunalne storitve

200,00

09.09.2019

0120-2019

041853
402099

Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Drugi splošni material in storitve

041853
411999

Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

500,00

16.09.2019

0121-2019

041853
402099

Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Drugi splošni material in storitve

041853
411999

Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

500,00

16.09.2019

0122-2019

010115

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški

010115

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški

200,00

3.948,00
300,00

99

402200

Električna energija

402203

Voda in komunalne storitve

16.09.2019

0123-2019

040732
402305

CZ -zavarovanja
Zavarovalne premije za motorna vozila in kolektivno zavarovanje

040711
402299

Prenos alarmnih signalov
Druge storitve komunikacij, JR in komunale

16.09.2019

0124-2019

040643
402901

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Plačila avtorskih honorarjev

040643
402938

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Prejemki zunanjih sodelavcev

16.09.2019

0125-2019

010115
402200

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Električna energija

010115
402203

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Voda in komunalne storitve

16.09.2019

0126-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402099

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Drugi splošni material in storitve

16.09.2019

0127-2019

041852
402010

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Hrana, storitve menz in restavracij

041852
402199

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Drugi posebni materiali in storitve

16.09.2019

0128-2019

0413013
420401

Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba
Novogradnje

041318
402503

Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic ter kolesarskih poti
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

17.09.2019

0129-2019

010120
402901

Bilten - glasilo
Plačila avtorskih honorarjev

010120
402099

Bilten - glasilo
Drugi splošni material in storitve

475,00

18.09.2019

0130-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

59,42

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402099

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Drugi splošni material in storitve

300,00
3.948,00
66,26
23.033,87

15,47
30.000,00

21.09.2019

0131-2019

041862
402999

Športni zavodi
Drugi operativni odhodki

041833
402999

Večje športne prireditve
Drugi operativni odhodki

500,00

23.09.2019

0132-2019

040601
402402

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Stroški prevoza v državi

040601
400100

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Regres za letni dopust

81,00

23.09.2019

0133-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060628
402912

Tekoči stroški vzdrževanja
Posebni davek na določene prejemke

388,00

23.09.2019

0134-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

106,00

400000

Osnovne plače

401500

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

23.09.2019

0135-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

6,00

400000

Osnovne plače

402402

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Stroški prevoza v državi

23.09.2019

0136-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

670,00

400000

Osnovne plače

401001

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

300,00

400000

Osnovne plače

400203

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

275,00

23.09.2019

0137-2019

23.09.2019

0138-2019

400000

Osnovne plače

400001

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

23.09.2019

0139-2019

041001
400000

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Osnovne plače

041001
400203

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

426,00

23.09.2019

0140-2019

030105
400001

Plača, regres za letni dopust
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

030105
401300

Plača, regres za letni dopust
Prispevek za starševsko varstvo

16,00

100

26.09.2019

0141-2019

041621
420299

Info točke- table, ulične table, druge table
Nakup druge opreme in napeljav

040429
402999

Hortikulturna ureditev
Drugi operativni odhodki

1.100,00

27.09.2019

0142-2019

010122
402900

Izobraževanje članov občinskega sveta
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

010103
412000

Financiranje političnih strank
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.057,00

27.09.2019

0143-2019

060626
402999

Drugi odhodki RO
Drugi operativni odhodki

060629
402999

Nakup materiala
Drugi operativni odhodki

2.000,00

27.09.2019

0144-2019

010120
402901

Bilten - glasilo
Plačila avtorskih honorarjev

010120
402099

Bilten - glasilo
Drugi splošni material in storitve

27.09.2019

0145-2019

041348
420401

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

041348
420804

Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)
Načrti in druga projektna dokumentacija

3.877,62

27.09.2019

0146-2019

041364
420401

Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi
Novogradnje

041348
420804

Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)
Načrti in druga projektna dokumentacija

500,00

30.09.2019

0147-2019

010120
402901

Bilten - glasilo
Plačila avtorskih honorarjev

010120
402902

Bilten - glasilo
Plačila po podjemnih pogodbah

119,00

30.09.2019

0148-2019

010120
402003

Bilten - glasilo
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

010120
402912

Bilten - glasilo
Posebni davek na določene prejemke

25,00

02.10.2019

0149-2019

040422
402200

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Električna energija

040422
402203

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Voda in komunalne storitve

20.000,00

04.10.2019

0151-2019

010115
402200

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Električna energija

010115
402205

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Telefon, faks, elektronska pošta

70,00

04.10.2019

0152-2019

010116
402010

Krajevni odbor Vrtojba - delovanje
Hrana, storitve menz in restavracij

010116
402901

Krajevni odbor Vrtojba - delovanje
Plačila avtorskih honorarjev

301,00

11.10.2019

0153-2019

060616
402007

RO - računalniške storitve
Računalniške storitve

060617
402000

RO - pisarniški material in storitve
Pisarniški material in storitve

56,76

16.10.2019

0154-2019

010118
402010

Krajevni odbor Šempeter - delovanja
Hrana, storitve menz in restavracij

010118
402099

Krajevni odbor Šempeter - delovanja
Drugi splošni material in storitve

134,97

16.10.2019

0155-2019

041349
420401

Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga
Novogradnje

041394
420500

Ureditev deniv.križišča Ul.prekom.brigad in poti v športni park
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

18.10.2019

0156-2019

060626
402999

Drugi odhodki RO
Drugi operativni odhodki

060633
402999

Vzdrževanje in popravila vozil
Drugi operativni odhodki

22.10.2019

0157-2019

040408
402920

Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

040409
402920

Pravno zastopanje občine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

2.600,00

22.10.2019

0158-2019

040426
402920

Notarske storitve
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

040409
402920

Pravno zastopanje občine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

118,85

22.10.2019

0159-2019

050635
402999

Drugi operativni odhodki
Drugi operativni odhodki

050627
402304

Pristojbine za registracijo vozil
Pristojbine za registracijo vozil

27,55

23.10.2019

0160-2019

040411
402099

Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…)
Drugi splošni material in storitve

040406
420500

Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

2.950,43

23.10.2019

0161-2019

040416
402099

Večje občinske prireditve
Drugi splošni material in storitve

040406
420500

Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.611,00

11.11.2019

0162-2019

040718
420299

Nakup opreme MTS za CZ
Nakup druge opreme in napeljav

040703
431000

Nakup vozila - PGD Šempeter
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

5.127,66

12.11.2019

0163-2019

050616

Pisarniški material in storitve

050631

Računalniški programi

350,00

1.066,52
500,00

0,20
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402000

Pisarniški material in storitve

420299

Nakup druge opreme in napeljav

12.11.2019

0164-2019

050629
420200

Pisarniška oprema
Nakup pisarniškega pohištva

050625
402300

Goriva in maziva za prevozna sredstva
Goriva in maziva za prevozna sredstva

210,78

20.11.2019

0165-2019

060626
402999

Drugi odhodki RO
Drugi operativni odhodki

060627
402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov
Storitve varovanja zgradb in prostorov

3.000,00

20.11.2019

0166-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060627
402002

Storitve varovanja zgradb in prostorov
Storitve varovanja zgradb in prostorov

1.570,00

20.11.2019

0168-2019

060601
400400

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Sredstva za nadurno delo

060615
401500

RO - dodatno pokojninsko zavarovanj
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

522,00

20.11.2019

0169-2019

060639
420202

Programska oprema, računalniki
Nakup strojne računalniške opreme

060631
402600

Najem parkirišča
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

524,00

21.11.2019

0170-2019

060616
402007

RO - računalniške storitve
Računalniške storitve

060617
402000

RO - pisarniški material in storitve
Pisarniški material in storitve

66,22

21.11.2019

0171-2019

010115
402200

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Električna energija

010115
402203

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Voda in komunalne storitve

14,94

21.11.2019

0172-2019

040643
402912

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Posebni davek na določene prejemke

040643
402938

Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev
Prejemki zunanjih sodelavcev

231,42

21.11.2019

0173-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

420402

Rekonstrukcije in adaptacije

402099

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Drugi splošni material in storitve

22.11.2019

0174-2019

040413
402099

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Drugi splošni material in storitve

040422
402203

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Voda in komunalne storitve

540,00

22.11.2019

0175-2019

040422
402200

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Električna energija

040422
402203

Tekoči stroški objektov v lasti občine
Voda in komunalne storitve

1.399,51

25.11.2019

0176-2019

010120
402003

Bilten - glasilo
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

010120
402901

Bilten - glasilo
Plačila avtorskih honorarjev

44,00

25.11.2019

0177-2019

040627
402514

Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

040627
402007

Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme
Računalniške storitve

305,59

25.11.2019

0178-2019

010115
402200

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Električna energija

010115
402203

Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški
Voda in komunalne storitve

126,47

25.11.2019

0179-2019

060604
402205

RO - telefon, mobi, fax
Telefon, faks, elektronska pošta

060603
402203

RO - voda in komunalne storitve
Voda in komunalne storitve

158,74

26.11.2019

0180-2019

060619
402200

RO električna energija parking MMP
Električna energija

060603
402203

RO - voda in komunalne storitve
Voda in komunalne storitve

736,54

29.11.2019

0181-2019

040627
402514

Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme
Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

040627
402007

Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme
Računalniške storitve

341,60

29.11.2019

0182-2019

041621
420299

Info točke- table, ulične table, druge table
Nakup druge opreme in napeljav

041671
402999

Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil
Drugi operativni odhodki

698,45

02.12.2019

0183-2019

041964
402999

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Drugi operativni odhodki

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

9.675,91

02.12.2019

0184-2019

041923
413302

Različna izobraževanja v vrtcih
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

2.982,65

02.12.2019

0185-2019

040627

Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme

040627

Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme

15.000,00

338,55
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402514

Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

402007

Računalniške storitve

03.12.2019

0186-2019

041922
413302

Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

3.373,00

03.12.2019

0187-2019

041930
413302

Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

50,00

11.12.2019

0188-2019

0416139
402000

Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi
Pisarniški material in storitve

041614
402299

Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve
Druge storitve komunikacij, JR in komunale

6.000,00

11.12.2019

0189-2019

0416155
402099

Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo)
Drugi splošni material in storitve

041614
402299

Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve
Druge storitve komunikacij, JR in komunale

6.240,00

11.12.2019

0190-2019

0416155
402099

Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo)
Drugi splošni material in storitve

041672
402503

Vzdrževanje pokopališč
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

708,00

12.12.2019

0191-2019

041688
420500

Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

041670
420500

Vzdrževanje hidrantnega omrežja
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

68,23

17.12.2019

0192-2019

041908
412000

Preventivno izobraževalne vsebine in LAS
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

500,00

17.12.2019

0193-2019

041927
413302

Druge aktivnosti otrok
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

041964
413300

Sofinanciranje predšolske dejavnosti
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

160,00

18.12.2019

0194-2019

040416
402010

Večje občinske prireditve
Hrana, storitve menz in restavracij

040416
402099

Večje občinske prireditve
Drugi splošni material in storitve

614,10

18.12.2019

0195-2019

041701
402999

Drugi odhodki - zdravstvo
Drugi operativni odhodki

041707
413302

Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

31,74

18.12.2019

0196-2019

041929
402004

Novoletna obdaritev otrok
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

800,00

18.12.2019

0197-2019

041905
411799

Sklad za štipendiranje
Druge štipendije

041902
411900

Regresiranje prevozov v šolo
Regresiranje prevozov v šolo

325,00

18.12.2019

0198-2019

041913
413302

Glasbena šola
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

041921
411921

Doplačilo za otroke v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1.338,00

18.12.2019

0199-2019

041912
402999

Ljudska univerza
Drugi operativni odhodki

041921
411921

Doplačilo za otroke v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

543,00

18.12.2019

0200-2019

041905
411799

Sklad za štipendiranje
Druge štipendije

041921
411921

Doplačilo za otroke v drugih občinah
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

440,00

19.12.2019

0201-2019

041918
432300

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola
Investicijski transferi javnim zavodom

041965
413300

Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

4.050,00

19.12.2019

0202-2019

032301
409000

Splošna proračunska rezervacija
Splošna proračunska rezervacija

041707
413302

Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba
Tekoči transferi za izdatke za blago in storitve

5.516,15

19.12.2019

0203-2019

040416
402010

Večje občinske prireditve
Hrana, storitve menz in restavracij

040416
412000

Večje občinske prireditve
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

470,00

19.12.2019

0204-2019

041852
402010

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Hrana, storitve menz in restavracij

041852
412000

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

244,77

20.12.2019

0205-2019

041853
402099

Počitniške aktivnosti otrok in mladine
Drugi splošni material in storitve

041852
412000

Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

100,00

20.12.2019

0206-2019

040416

Večje občinske prireditve

040416

Večje občinske prireditve

1.800,00

103

402010

Hrana, storitve menz in restavracij

412000

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20.12.2019

0207-2019

010113
402999

Protokol
Drugi operativni odhodki

010113
402010

Protokol
Hrana, storitve menz in restavracij

90,00

20.12.2019

0208-2019

041802
402938

Dejavnosti kulturnih društev - razpis
Prejemki zunanjih sodelavcev

041802
412000

Dejavnosti kulturnih društev - razpis
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

599,00

23.12.2019

0209-2019

041802
402901

Dejavnosti kulturnih društev - razpis
Plačila avtorskih honorarjev

041802
412000

Dejavnosti kulturnih društev - razpis
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1.891,70

24.12.2019

0210-2019

010116
402010

Krajevni odbor Vrtojba - delovanje
Hrana, storitve menz in restavracij

010116
402099

Krajevni odbor Vrtojba - delovanje
Drugi splošni material in storitve

27.12.2019

0211-2019

060609
400901

RO - jubilejne nagrade in odpravnine
Odpravnine

060601
400000

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Osnovne plače

3.500,00

27.12.2019

0212-2019

060601
400400

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Sredstva za nadurno delo

060601
400000

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Osnovne plače

1.900,00

27.12.2019

0213-2019

060638
402903

Študentsko delo
Plačila za delo preko študentskega servisa

060601
400203

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

267,00

27.12.2019

0214-2019

060638
402903

Študentsko delo
Plačila za delo preko študentskega servisa

060601
401100

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

79,00

27.12.2019

0215-2019

060638
402903

Študentsko delo
Plačila za delo preko študentskega servisa

060601
401300

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Prispevek za starševsko varstvo

1,20

27.12.2019

0216-2019

060638
402903

Študentsko delo
Plačila za delo preko študentskega servisa

060601
401200

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Prispevek za zaposlovanje

0,42

27.12.2019

0217-2019

060601
400004

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Drugi dodatki

060601
400001

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

119,00

27.12.2019

0218-2019

060601
400004

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Drugi dodatki

060601
401001

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

138,00

27.12.2019

0219-2019

060601
400004

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Drugi dodatki

060601
401101

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

9,00

27.12.2019

0220-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060628
402902

Tekoči stroški vzdrževanja
Plačila po podjemnih pogodbah

331,00

27.12.2019

0221-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060628
402912

Tekoči stroški vzdrževanja
Posebni davek na določene prejemke

103,00

27.12.2019

0222-2019

050600
400202

Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza
Povračilo stroškov prehrane med delom

050600
400001

Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

27.12.2019

0223-2019

050606
400900

Jubilejne nagrade in odpravnine SOU
Jubilejne nagrade

050615
401500

Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

316,00

27.12.2019

0224-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

953,00

402099

Drugi splošni material in storitve

402402

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Stroški prevoza v državi

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

4,00

402099

Drugi splošni material in storitve

401001

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb

420,00

27.12.2019

0225-2019

27.12.2019

0226-2019

50,62

2.159,00

104

402099

Drugi splošni material in storitve

400000

Osnovne plače

27.12.2019

0227-2019

041001
400000

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Osnovne plače

041001
400203

Prispevek za izvajanje programa javnih del
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

24,00

27.12.2019

0228-2019

040601
400000

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Osnovne plače

040620
401500

Dodatno pokojninsko zavarovanje
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

907,00

27.12.2019

0229-2019

030107
400202

Prehrana med delom župan
Povračilo stroškov prehrane med delom

030115
401500

Dodatno pokojninsko zavarovanje
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

39,30

27.12.2019

0230-2019

010120
402003

Bilten - glasilo
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

010120
402912

Bilten - glasilo
Posebni davek na določene prejemke

1,00

30.12.2019

0231-2019

040413
402912

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Posebni davek na določene prejemke

040413
402902

Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine
Plačila po podjemnih pogodbah

36,00

30.12.2019

0232-2019

040717
402010

Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Hrana, storitve menz in restavracij

040717
402902

Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Plačila po podjemnih pogodbah

655,00

30.12.2019

0233-2019

040717
410299

Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

040717
402912

Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje
Posebni davek na določene prejemke

150,00

30.12.2019

0234-2019

041905
411799

Sklad za štipendiranje
Druge štipendije

041902
411900

Regresiranje prevozov v šolo
Regresiranje prevozov v šolo

492,00

30.12.2019

0235-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060628
402902

Tekoči stroški vzdrževanja
Plačila po podjemnih pogodbah

151,00

30.12.2019

0236-2019

060628
402500

Tekoči stroški vzdrževanja
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

060628
402912

Tekoči stroški vzdrževanja
Posebni davek na določene prejemke

34,00

30.12.2019

0237-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400000

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Osnovne plače

1.713,00

30.12.2019

0238-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400202

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Povračilo stroškov prehrane med delom

68,00

30.12.2019

0239-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
400203

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

12,00

30.12.2019

0240-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401001

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

129,00

30.12.2019

0241-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401100

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

88,00

30.12.2019

0242-2019

040301
402999

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Drugi operativni odhodki

040301
401500

EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

20,00

30.12.2019

0243-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
400000

Mednarodni projekt EDICITNET
Osnovne plače

30.12.2019

0244-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
400001

Mednarodni projekt EDICITNET
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

76,00

30.12.2019

0245-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
400202

Mednarodni projekt EDICITNET
Povračilo stroškov prehrane med delom

111,00

30.12.2019

0246-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
401001

Mednarodni projekt EDICITNET
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

291,00

30.12.2019

0247-2019

041547

Mednarodni projekt EDICITNET

041547

Mednarodni projekt EDICITNET

216,00

3.211,00
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402099

Drugi splošni material in storitve

401100

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

30.12.2019

0248-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
401101

Mednarodni projekt EDICITNET
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

18,00

30.12.2019

0249-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
401200

Mednarodni projekt EDICITNET
Prispevek za zaposlovanje

2,00

30.12.2019

0250-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
401300

Mednarodni projekt EDICITNET
Prispevek za starševsko varstvo

4,00

30.12.2019

0251-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
401500

Mednarodni projekt EDICITNET
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

54,00

30.12.2019

0252-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
402403

Mednarodni projekt EDICITNET
Dnevnice za službena potovanja v tujini

366,00

30.12.2019

0253-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
402404

Mednarodni projekt EDICITNET
Hotelske in restavracijske storitve v tujini

459,00

30.12.2019

0254-2019

041547
402099

Mednarodni projekt EDICITNET
Drugi splošni material in storitve

041547
402405

Mednarodni projekt EDICITNET
Stroški prevoza v tujini

44,00

30.12.2019

0255-2019

040409
402920

Pravno zastopanje občine
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

040406
420500

Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

435,00

30.12.2019

0256-2019

0416156
402200

Športni park Šempeter - tekoči stroški
Električna energija

0416156
402503

Športni park Šempeter - tekoči stroški
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

600,00

30.12.2019

0257-2019

0416156
402203

Športni park Šempeter - tekoči stroški
Voda in komunalne storitve

0416156
402503

Športni park Šempeter - tekoči stroški
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

120,00

30.12.2019

0258-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

764,00

401101

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

402405

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Stroški prevoza v tujini

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

100,00

30.12.2019

0259-2019

402402

Stroški prevoza v državi

402404

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Hotelske in restavracijske storitve v tujini

30.12.2019

0260-2019

040601
402403

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Dnevnice za službena potovanja v tujini

040601
402405

Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza
Stroški prevoza v tujini

30.12.2019

0261-2019

041217

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb

041217

402402

Stroški prevoza v državi

402403

LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih
stavb
Dnevnice za službena potovanja v tujini

3,00
100,00

SKUPAJ:

445.810,47

V OKVIRU ISTE PP (s konta na konto):

166.208,65

MED PP:

279.601,82
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
01 Občinski svet
01 POLITIČNI SISTEM

10.216 €
1 0 .2 1 6 €

0101 Politični sistem

10.216 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

10.216 €

OB183-11-0001 Nakup računalnikov

10.216 €

03 Župan
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

89.540 €

8 9 .5 4 0 €
89.540 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7.412 €

OB183-09-0102 Nakup opreme MTS za CZ

7.412 €

Namen in cilj
Opremo se je nabavljalo za potrebe delovanja CZ, za nemoteno delovanje le-te in zagotavljanja čim boljših pogojev
zaščite in reševanja.
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana v višini 49,48 % glede na veljavni proračun. Civilna zaščita vsako leto obnavlja in nakupi
novo opremo za zaščito in reševanje (defibrilator, ozvočenje, zložljive postelje,...).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

82.128 €

OB183-09-0010 Nakup vozil-PGD Šempeter

72.128 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena nakupu intervencijskega vozila za PGD Šempeter.
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana 100% za nakup novega vozila.
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OB183-09-0011 Sredstva za opremo iz požarne takse

10.000 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme za PGD Šempeter. Sredstva so namenska.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v namen odplačila opreme, ki se jo potrebuje za nemoteno delovanje. Občina vsako leto PGD
nakaže sredstva, ki jih namensko dobi od države iz naslova požarne takse. Postavka je bila realizirana v okviru
veljavnega proračuna.

04 Občinska uprava

2.315.807 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

6 0 .7 5 6 €

0402 Informatizacija uprave

4.071 €

04029001 Informacijska infrastruktura

4.071 €

OB183-11-0036 Informatika (strojna in programska oprema)

4.071 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup nove programske opreme za občinsko upravo in nakupu ostale strojne ter programske
opreme, katera bo omogočala boljšo informatizacijo in učinkovitejše delovanje občinske uprave.
Stanje projekta
Sredstva so bila namenjena za nakup novih računalnikov, popravila in nadgradnje tako računalnikov kot serverja ter
za nakup novega sistema za registracijo delovnega časa. Postavka je bila realizirana v višini 56,44% glede na veljavni
proračun.

0403 Druge skupne administrativne službe

56.685 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

56.685 €

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine

55.547 €

Namen in cilj
Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in sicer:
- popravilo dela strehe dvorca Coronini
- sanacija objekta ob tehtnici na Lavžniku
- Popravilo strehe pri kurilnici v Podmarku
- Popravilo fasade pri balinišču v Vrtojbi
- popravilo fasade pri objektu trgovine Čebron
- popravilo fasade k.o. Šempeter
- izdelava in montaža kovinske ograje na mostu preko Vrtojbice v Šempetru
- popravilo nadstreška pri gasilskem domu v Šempetru
- presoja požarne varnosti za objekt bivši Mercator v Vrtojbi
- popravilo elektroinstalacije v sejni sobi k.o. Šempeter
- popravilo stenskih luči dvorec Coronini
- montaža klima naprave v prostorih k.o. Šempeter
- sanacija krmiljenja ogrevalnih naprav kotlarne v Coroninijevem dvorcu
- zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v stanovanje na Vrtojbenski 17 v Šempetru
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- popravilo stanovanja Ivana Suliča 4b
- slikopleskarska dela v hramu zadružnega doma v Vrtojbi
- slikopleskarska dela v Mladinskem centru v Vrtojbi
- brušenje in lakiranje parketa v MC Vrtojba
- priprava dokumentacije za ogrevanje in hlajenje stavbe OŠ Šempeter
- izvedba prezračevanja kleti dvorec Coronini
- obnova fasade in dimnika kotlarne v Podmarku
- izvedba videonadzora mladinski center v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji
Stanje projekta
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine ter njihovemu podaljšanju uporabnosti.

OB183-11-0002 Oprema objektov v lasti občine

1.138 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme stavb, ki so v lasti Občine.
NAMEN IN CILJ: oprema prostorov, omogočiti normalne delovne pogoje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

5 .7 9 3 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne
in lokalne ravni
4.740 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

4.740 €

OB183-17-0016 LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija
lokalnega razvoja
4.740 €
Namen in cilj
V okviru Lokalne Akcijske Skupine je RRA Severne Primorske vodilni partner. Skladno s Pogodbo o vodenju LAS
V objemu sonca so v postavki zajeti stroški upravljanja, delovanja, spremljanja in vrednotenja LAS V OBJEMU
SONCA na območju izvajanja programa petih občin.
Stanje projekta
Realizacija je 99,98%, predvidene aktivnosti so bile v celoti izvedene skladno s planom.

0603 Dejavnost občinske uprave

1.052 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave
1.052 €
OB183-09-0006 Nakup pisarniškega pohištva

24 €

Namen in cilj
Cilj projekta je omogočiti primerno delovno okolje, torej morebiten nakup pisarniške opreme, da se zagotovi primerna
zakonska hramba dokumentacije ter nemoteno delovanje občinske uprave.
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana v višini 0,95% glede na veljavni proračun. Postavka je bila realizirana za nakup rezervnega
dela za rezalnik.
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OB183-09-0007 Nakup telekomunikacijske opreme

388 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave.
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana v višini 77,60 % glede na veljavni proračun.

OB183-09-0008 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave

641 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.
Stanje projekta
Postavka je bila v letu 2019 realizirana v višini 99,96 %.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

0 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

0€

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

0€

OB183-17-0015 LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na
podeželju

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena izvajanju projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru projekta Dostopnost dobrin
in storitev za ranljive skupine na podeželju. Občina Šempeter - Vrtojba je pri projektu, ki poteka v okviru LAS V
objemu sonca, v vlogi projektnega partnerja.
Stanje projekta
Sredstva so namenjena izvajanju projektnih aktivnosti Občine Šempeter - Vrtojba v okviru projekta Dostopnost dobrin
in storitev za ranljive skupine na podeželju. Občina Šempeter - Vrtojba je pri projektu, ki poteka v okviru LAS V
objemu sonca, v vlogi projektnega partnerja. Proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana. Projektne aktivnosti
potekajo skladno s planom in bodo realizirane v letu 2020.

OB183-18-0008 LAS projekti (tržna znamka, pot miru, zelišča,...)

0€

Stanje projekta
Predvidena postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

OB183-18-0009 LAS-ukrepi v okviru strategije lokalnega razvoja

0€

Stanje projekta
Proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana.

OB183-19-0003 Walk of peace

0€

Namen in cilj
Walk of peace je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg V - A Italija - Slovenija 2014 - 2020. Občina
Šempeter - Vrtojba v projektu sodeluje posredno zaradi omejitve števila partnerjev. V okviru projekta namerava
Občina Šempeter - Vrtojba urediti vhod v kaverno na Sv. Otu ter označiti traso Poti miru, ki poteka skozi občino ter
tako prispevati k ohranitvi in obeležitvi ostankov 1. svetovne vojne na tem območju.
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Stanje projekta
Proračunska postavka v letu 2019 ni bila realizirana. Walk of peace je strateški projekt, ki se izvaja v okviru programa
Interreg V - A Italija - Slovenija 2014 - 2020. Občina Šempeter - Vrtojba v projektu sodeluje posredno, zaradi omejitve
števila partnerjev. Aktivnosti potekajo skladno s planom.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1 7 7 .6 7 7 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 177.677 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

177.677 €

OB183-17-0010 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito
razsvetljavo javnih stavb
177.677 €
Namen in cilj
Občina je kot vodilni partner uspešno kandidirala v okviru čezmejnega programa INTERREG V-A Italija-Slovenija
2014-2020. Občina je vodilni partner čezmejnega projekta, kjer so vključeni 3 partnerji z italijanske stran te poleg
občine tudi dva partnerja na slovenski strani.
Stanje projekta
Skupna vrednost projekta znaša 1.251.573,92 od tega pa je delež občine Šempeter-Vrtojba 250.000 EUR.
V letu 2019 so potekale bistvene aktivnosti projekta. Izvedli smo zamenjavo razsvetljave v OŠ IR v Šempetru, naredili
smo poučni film s področja varčevanja z energijo, posodobili kataster. V sklopu CAP&COM aktivnosti smo projekt
predstavili v Bruslju. Skladno s časovnico smo oddali dve poročili in prejeli sofinancirane zneske. V sklopu projekta
smo se potegovali za dodatna sredstva. Bili smo uspešni. Projekt se bo tako podaljšal do konca 10/2020. V sklopu
dodatnih sredstev bomo v letu 2020 zamenjali stavbno pohištvo na objektu KO Šempeter.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1 .0 5 9 .0 4 9 €
1302 Cestni promet in infrastruktura

1.059.049 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

19.463 €

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine

19.463 €

Namen in cilj
Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in sicer:
- popravilo dela strehe dvorca Coronini
- sanacija objekta ob tehtnici na Lavžniku
- Popravilo strehe pri kurilnici v Podmarku
- Popravilo fasade pri balinišču v Vrtojbi
- popravilo fasade pri objektu trgovine Čebron
- popravilo fasade k.o. Šempeter
- izdelava in montaža kovinske ograje na mostu preko Vrtojbice v Šempetru
- popravilo nadstreška pri gasilskem domu v Šempetru
- presoja požarne varnosti za objekt bivši Mercator v Vrtojbi
- popravilo elektroinstalacije v sejni sobi k.o. Šempeter
- popravilo stenskih luči dvorec Coronini
- montaža klima naprave v prostorih k.o. Šempeter
- sanacija krmiljenja ogrevalnih naprav kotlarne v Coroninijevem dvorcu
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- zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v stanovanje na Vrtojbenski 17 v Šempetru
- popravilo stanovanja Ivana Suliča 4b
- slikopleskarska dela v hramu zadružnega doma v Vrtojbi
- slikopleskarska dela v Mladinskem centru v Vrtojbi
- brušenje in lakiranje parketa v MC Vrtojba
- priprava dokumentacije za ogrevanje in hlajenje stavbe OŠ Šempeter
- izvedba prezračevanja kleti dvorec Coronini
- obnova fasade in dimnika kotlarne v Podmarku
- izvedba videonadzora mladinski center v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji
Stanje projekta
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine ter njihovemu podaljšanju uporabnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

756.608 €

OB183-09-0018 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti

6.246 €

Namen in cilj
Namen projekta je vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti. V okviru tega je planirano ureditev odvodnjavanja,
ureditev propustov, gramoziranje poti, asfaltiranje,.izdelava BCP za kolesarsko stezo Ošlje-Bazara, popravilo
makadamske poti velike doline, popravilo poti na vrtojbenskem polju.
Sredstva so bila porabljena za: ureditev makadamskih poti na vrtojbenskem polju in ureditev makadamske poti v
Šempetru na parc. št. 36.

OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo

12.859 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in
investicijski inženiring za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske in peš poti).
NAMEN IN CILJI: Izdelava študij izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 42,86% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za:
-

izdelava priključka na Goriško cesto
izdelava priključka na Krožno cesto
strokovno mnenje za prepoved zavijanja tovornjakov pri obvoznici Šempeter
izdelava prometne študije za prometno ureditev na obmejni cesti v Vrtojbi
prometna študija za postavitev prometnih ogledal V Mlini

OB183-09-0091 Kolesarska pot v Bazaro

482.575 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti do Bazare.
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 97,49 %. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na postavki so
porabljena za gradbena dela izvedbe kolesarske poti.

OB183-09-0092 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba

0€

Namen in cilj
Namen projekta je urediti pešpot oz. prehod preko Vrtojbice, ker ni ustrezne povezave centra Vrtojbe z zaledjem.
Izvedba mostu se predvideva kot ukrep varnih poti do šol in vrtcev.

112

Stanje projekta
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Aktivnosti se nadaljujejo po sprejemu OPN-ja (vnos
mosta in peš povezave v karte GJI).

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice

73.072 €

Namen in cilj
Celotna ureditev ceste je predvidena v treh fazah: med pošto in železnico, podboj pod železnico, med železnico in
SPAR-om.
NAMEN IN CILJI: obnova kanalizacije, vodovoda, ceste in javne razsvetljave, kvalitetni izvedena infrastruktura
Stanje projekta
V letu 2019 je bil izveden podboj pod železnico. V letu 2020 se izdela še fini sloj asfalta. Obračunano je:
-

podboj pod železnico in povezava kanalizacije in vodovoda.

-

obračun gradbenega nadzora

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

12.712 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena za ureditev kolesarske povezave med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba - Štandreška
cesta.
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 80,76 % glede na veljaven proračun. V letu 2019 se je izdelala projektna
dokumentacija. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti EKO sklad.

OB183-15-0003 Kolesarska pot Bazara-Volčja Draga

0€

Namen in cilj
Cilj je ureditev kolesarske steze in s tem zagotoviti večjo varnost občanov.
Stanje projekta
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. V letu 2019 se je pripravila strokovna projektna naloga
za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo gradnje ureditve kolesarske poti skozi obstoječ železniški prepust
pri Bazari. Aktivnosti za nadaljnjo projektiranje se premaknejo v leto 2020.

OB183-15-0004 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi

76.458 €

Namen in cilj
Izgradnja javnega parkirišča v Vrtojbi
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 79,37%. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na postavki so
porabljena za gradbena dela izvedbe parkirišča.

OB183-15-0006 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh

90.352 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena za izvedbo gradbenih del z namenom povečanja varnosti na obstoječih kolesarskih poteh v
skladu z Načrtom omrežja kolesarskih povezav na območju Občine Šempeter-Vrtojba.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 100,39 % glede na veljaven proračun. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na
postavki so se porabljena za gradbena dela ureditve križišča.
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OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu

869 €

Namen in cilj
Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 4,35 % glede na veljaven proračun. V izdelavi je projektna dokumentacija.
Aktivnosti se nadaljujejo v leto 2020.

OB183-16-0013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cest

0€

Stanje projekta
Postavka ni bila realizirana.

OB183-19-0001 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba) 1.464 €
Namen in cilj
Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 29,28 % glede na veljaven proračun. V letu 2019 se je izdelala projektna
dokumentacija. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti EKO sklad.

13029003 Urejanje cestnega prometa

260.983 €

OB183-09-0030 Subvencije v cestnem prometu

165.102 €

Namen in cilj
Postavka zajema subvencioniranje cen javnega mestnega prevoza, kar omogoča brezplačno uporabo mestnega
prometa na relaciji Vrtojba-Nova Gorica. Le-to spodbuja ljudi k uporabi javnega prevoznega sredstva. Obenem pa se
zmanjšuje tudi onesnaženost zraka.
NAMEN IN CILJI: izvajanja javnega prometa je čistejše in urejeno okolje, prijetno bivanje in varnost udeležencev v
prometu.
Stanje projekta
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.
Postavka je bila realizirana v pričakovanem obsegu, na kar kaže indeks realizacije 0,99.

OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju

4.441 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri Hoferju z namenom zagotoviti
večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter lažje vključevanje udeležencev na glavno cesto.
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost.
Stanje projekta
Postavka je realizirana višini 22,2% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za večdela pri izdelavi
pzi dokumentacije.
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OB183-17-0018 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni
promet
0€
Namen in cilj
Sredstva so namenjen investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema za mestni promet (sledenje in obveščanje
potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu).
Stanje projekta
Pomanjkljivo sledenje in obveščanje potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu. Postavka je
realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. V letu 2019 ni bilo nabav nove opreme za izboljšavo informacijskega
sistema za sledenje in obveščanje potnikov o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu.

OB183-17-0025 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra91.440 €
Namen in cilj
Ureditev ceste, večja varnost v prometu
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 100 %. Investicija izvedena in zaključena. Sredstva na postavki so
porabljena za gradbena dela izvedbe otoka za umiritev prometa v vstopu v Vrtojbo iz smeri Bilje-Vrtojba .

OB183-18-11 Urejanje Krožne ceste

0€

Stanje projekta
Postavka ni bila realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava
OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba

21.996 €
9.780 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Vrtojbi. Redno se izvaja obnova stebrov in
svetilk.
NAMEN IN CILJI: Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
Stanje projekta
Izvedena dela so:
-

izdelava elektropriključka na mrliški vežici v Vrtojbi
elektroinstalacijska dela v zvezi z boreljado
obnova kandelabrov za JR

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter

12.216 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Šempetru. Redno se izvaja obnova stebrov in
svetilk.
NAMEN IN CILJI: Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
Stanje projekta
Izvedena dela so:
- popravilo javne razsvetljave na MMP
- postavitev JR v športnem parku v Šempetru
- barvanje kandelabrov
- popravilo elektro omarice in reflektorjev
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1306 Telekomunikacije in pošta

0€

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

0€

OB183-18-0012 WiFi4EU

0€

Namen in cilj
Občina Šempeter - Vrtojba je bila uspešna na tretjem razpisu v okviru sheme WiFi4EU, ki je potekala septembra
2019. Sredstva na postavki so namenjena izvedbi aktivnosti v okviru odobrene operacije - vzpostavitev brezplačnega
omrežja Wi-Fi na javnih mestih. Financiranje v višini 15.000 EUR bo občini namenjeno izgradnji omrežij, ki se ne
pokrivajo z že obstoječimi zasebnimi in javnimi brezplačnimi storitvami WiFi primerljive kakovosti na istih javnih
mestih. Pobuda WiFi4EU bo pripomogla k uresničevanju vizije, da bodo vse evropske vasi in mesta do leta 2020 v
glavnih prostorih javnega življenja imeli prosto internetno povezavo.
Stanje projekta
Proračunska postavka v letu 2019 še ni bila realizirana. Aktivnosti potekajo skladno s planom.

14 GOSPODARSTVO

1 1 5 .3 3 2 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

115.332 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

115.332 €

OB183-16-0005 Gospodarska infrastruktura Lavžnik

115.332 €

Namen in cilj
Ureditev javne infrastrukture na območju poslovne cone, razvoj gospodarstva
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 84,80 % glede na veljaven proračun. Sredstva na postavki so porabljena
za gradbena dela za izvedbo podpornega zidu po gradbenem dovoljenju. Dela se bodo nadaljevala v letu 2020 predvidena izgradnja ostale javne infrastrukture (MK, FK, JR in cesta) na južne delu poslovne cone Lavžnik

OB183-17-0024 Urejanje infrastrukture - poslovna cona Lavžnik

0€

Stanje projekta
Postavka ni bila realizirana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
2 2 7 .1 5 1 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

227.151 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

20.848 €

OB183-09-0039 Ekološki otoki

20.848 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva za ureditev ekoloških otokov (novih ter obnovo starih).
NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja, kar pripomore k lepši urejenosti in čistoči
okolja, povečuje higijeno življenskega okolja ter ozavešča ljudi, ki v tej sredini živijo.
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Stanje projekta
Stanje projekta: Pomanjkanje mest za odlaganje odpadkov.
Sredstva so bila namenjena za: izdelava ekološkega otoka Podmark in popravilo ekoloških otokov v Vrtojbi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

197.564 €

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-KANALIZACIJA197.564 €
Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove kanalizacijskega
omrežja. Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo. Sredstva se financirajo iz omrežnine.
NAMEN IN CILJI: Investicijsko vzdrževanje in obnova, izboljšanje bivalnih pogojev in čistejše okolje.
Stanje projekta
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 85,90% glede na plan. Izvršena dela:
-

izdelava sekundarne kanalizacije v Vrtojbi
izdelava študije za čiščenje odpadne vode v bazari
koordinatorstvo in varstvo pri delu pri kanalizaciji

15029003 Izboljšanje stanja okolja
OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

8.739 €
0€

Namen in cilj
Ureditev varne kolesarske poti, večja varnost v prometu
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 0% glede na veljaven proračun. Izdelana projektna dokumentacija IDZ iz leta 2017.
Aktivnosti se nadaljujejo po pridobitvi zemljišč potrebnih za izgradnjo kolesarske infrastrukture.

OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektna dokumentacija za re

0€

Namen in cilj
Pridobitev strokovnih podlag in izvedbenih načrtov za regulacijo.
Stanje projekta
Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2020. Postavka potrebna
zaradi prijave na projekte, potrebno sofinanciranje.

OB183-18-0003 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk

464 €

Namen in cilj
Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba dovolj zmogljivih
odvodnih cevi.

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET

8.275 €

Namen in cilj
Občina Šempeter - Vrtojba kot partner sodeluje v mednarodnem projektu z akronimom EdiCitNet (Integrating Edible
City Solutions for social resilient and sustainably productive cities), ki poteka v okviru evropskega programa Obzorje
2020 (Horizon 2020). Gre za pet letni projekt, ki obravnava pristope k uporabi mestnih zelenih površin za proizvodnjo
hrane ter inovativne mestne rešitve (ECS), ki lokalnim skupnostim omogočajo premagovanje socialnih problemov.
Rešitve predstavljajo pomemben korak k bolj trajnostnim, prijetnim in zdravim mestom. Sredstva na postavki so
namenjena izvajanju aktivnosti v okviru projekta.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5 4 8 .6 4 3 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

44.643 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

44.643 €

OB183-15-0007 Rekreacijski center Vrtojba

37.982 €

Namen in cilj
Ureditev javne infrastrukture na območju površin namenjenih za šport, rekreacijo in turizem, razvoj turizma in
gospodarstva
Stanje projekta
Postavka je realizirana višini 37,98 % glede na veljaven proračun. V letu 2017 se je izdelala projektna dokumentacija
in pridobilo gradbeno dovoljenje. V letu 2018 je EZTS objavil razpis za izvedbo gradnje javne infrastrukture.
Investicija izvedena v letu 2019.

OB183-17-0022 Prostorski načrti

6.661 €

Namen in cilj
Namen, cilj: izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter podrobnih prostorskih
načrtov (OPPN), priprava ustreznih pogojev za izdajo gradbenih dovoljenj
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena v višini 16,65 % glede na plan. V letu 2019 je bilo izvedeno:
- plačilo uskladitve SD 03 OPN z novo Uredbo o vrstah objektov.
Namen, cilj: pridobiti uporaben dokument, uredba se je spremenila v času že pripravljenega dopolnjenega osnutka SD
03 OPN
- geodetski posnetek za H-H študijo nad RTP.

1603 Komunalna dejavnost

374.049 €

16039001 Oskrba z vodo

20.566 €

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)

15.497 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove vodovodnega omrežja.
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo. Sredstva se financirajo iz omrežnine.
NAMEN IN CILJI: Sanacija vodovoda, manjša izguba vode, skrb za zdravo vodo
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana v višini 67,64% glede na veljavni proračun .

OB183-11-0038 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

5.068 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki ga opravlja javno
podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.

118

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.323 €

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba

6.323 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Vrtojba.
NAMEN IN CILJI: izdelava poti, izboljšan videz pokopališča
Stanje projekta
Izvedeno je bilo tlakovanje poti na pokopališču v Vrtojbi

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter

0€

Namen in cilj
Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Šempeter.
NAMEN IN CILJI: rešiti problem z grobnimi polji in žarami
Stanje projekta
Investicija v gradnjo novega pokopališča I. faza je zaključena. V okviru projekta je bil urejen prostor v izmeri 1.710
m2, po programu, ki je opredeljen z Ureditvenim načrtom razširitve pokopališče iz leta 2003. Glede na razpoložljivi
prostor je šempetrsko pokopališče v tej fazi pridobilo 132 novih žarnih niš in 124 individualnih grobov. V drugi fazi
projekta je predvidena izgradnja poslovilnega in servisnega objekta.

OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru

0€

Namen in cilj
Trenutno poteka postopek razlastitve zemljišča. Odkup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru se
namerava po zaključku postopka razlastitve.

16039003 Objekti za rekreacijo

334.348 €

OB183-11-0056 Oprema za trim stezo fitnes

0€

Namen in cilj
Postavka je namenjena za nabavo in montažo opreme za zunanji fitnes in posodobitev obstoječe trim steze.
NAMEN IN CILJ: obnova poškodovanih orodij, zagotovitev varne uporabe orodij, spodbujati ljudi k ukvarjanju s
športom, izboljšanje fizične kondicije prebivalcev.
Stanje projekta
Sredstva na postavki v letu 2019 niso bila koriščena. Investicija se prenese v leto 2020.

OB183-11-0078 Otroška igrišča

11.189 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi otroških igrišč.
NAMEN IN CILJI: zamenjava dotrajane opreme, uporaba športne opreme, ki je varna
Stanje projekta
Realizacija na postavki je 84,76%.
Izvedena dela: izdelava temeljev za rokometni gol na igrišču Pod Laze, izdelava temelja za enocevni zunanji koš,
dobava in montaža nove opreme na igrišču Pod Laze.
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OB183-13-0027 Športni park Šempeter

77.691 €

Namen in cilj
NAMEN IN CILJI: ureditev večnamenskega igrišča, omogočena rekreacija občanom, zagotavljati varnost
uporabnikov ter narediti igrišča zanimiva.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 62,81 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev zelenih
površin, sprehajalnih poti, javne razsvetljave, urbane opreme in piknik prostora na območju športnega parka Šempeter.

OB183-17-0009 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi
212.783 €
Namen in cilj
Postavka je namenjena za gradnjo strehe balinišča in ureditev tlaka balinišča na novo, z vsemi deli ki so bila potrebna,
da balinišče funkcionira
NAMEN IN CILJI: zamenjava stare konstrukcije z novo, pridobitev sodobnega balinišča v zadovoljstvo vseh
koristnikov prostora
Stanje projekta
Sredstva so bila porabljena za:
-

izdelavo PZI dokumentacije nadstreška balinišča, nadzor, varstvo pri delu

-

izvedbo nadstreška balinišča

OB183-18-0001 Urejanje igrišča v Vrtojbi

32.684 €

Namen in cilj
Ureditev prostora za rekreacijo, šport in druženje.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 99,04 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev prostora
za druženje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
OB183-12-0008 Urbana oprema

12.813 €
1.717 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za nakup urbane opreme:
- dobava in montaža korit
- dobava klopi
- dobava koša za smeti
- dobava letev za obnovo klopi
NAMEN IN CILJI: ureditev prijaznejšega okolja v Občini in skrb za boljše počutje občanov.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 34,34% glede na veljaven proračun.

OB183-13-0028 Hortikulturna ureditev

11.096 €

Namen in cilj
Cilj programa je vpeljati dobro počutje v bivalno okolje in izboljšati izgled zelenih površin na območju Občine
Šempeter Vrtojba. Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve, obrezovanja dreves... na območju občine.
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana v letu 2019 z indeksom 0,99
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OB183-14-0006 Info točke-table, ulične table, druge table

0€

Namen in cilj
Namen programa je vzpostaviti in vzdrževati obveščenost občanov s pomočjo info točk, raznih uličnih tabel in
podobno.
NAMEN IN CILJI: obveščanje ljudi, urejenost kraja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

777 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

777 €

OB183-09-0068 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

0€

Namen in cilj
Sredstva so namenjena nakupu stanovanjskih zgradb in prostorov za potrebe neprofitnih stanovanj.
NAMEN IN CILJI: Nakup stanovanjskih zgradb za neprofitna stanovanja. Izboljšanje ponudbe neprofitnih
stanovanjskih kapacitet, ki jih v občini primanjkuje.
Stanje projekta
Postavka ni bila realizirana, sredstva se prenesejo v leto 2020.

OB183-09-0069 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

777 €

Namen in cilj
Namen programa je obnova stanovanj in podaljšanje dobe uporabe stanovanj v lasti oz. solasti Občine ter izboljšanje
bivalnih pogojev v teh objektih.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča)
129.174 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1.597 €

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine

1.597 €

Namen in cilj
Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in sicer:
- popravilo dela strehe dvorca Coronini
- sanacija objekta ob tehtnici na Lavžniku
- Popravilo strehe pri kurilnici v Podmarku
- Popravilo fasade pri balinišču v Vrtojbi
- popravilo fasade pri objektu trgovine Čebron
- popravilo fasade k.o. Šempeter
- izdelava in montaža kovinske ograje na mostu preko Vrtojbice v Šempetru
- popravilo nadstreška pri gasilskem domu v Šempetru
- presoja požarne varnosti za objekt bivši Mercator v Vrtojbi
- popravilo elektroinstalacije v sejni sobi k.o. Šempeter
- popravilo stenskih luči dvorec Coronini
- montaža klima naprave v prostorih k.o. Šempeter
- sanacija krmiljenja ogrevalnih naprav kotlarne v Coroninijevem dvorcu
- zamenjava dotrajanih vhodnih vrat v stanovanje na Vrtojbenski 17 v Šempetru
- popravilo stanovanja Ivana Suliča 4b
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- slikopleskarska dela v hramu zadružnega doma v Vrtojbi
- slikopleskarska dela v Mladinskem centru v vrtojbi
- brušenje in lakiranje parketa v MC Vrtojba
- priprava dokumentacije za ogrevanje in hlajenje stavbe OŠ Šempeter
- izvedba prezračevanja kleti dvorec Coronini
- obnova fasade in dimnika kotlarne v Podmarku
- izvedba videonadzora mladinski center v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji
Stanje projekta
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine ter njihovemu podaljšanju uporabnosti.

OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14

0€

Namen in cilj
Namen programa je pridobitev lastništva objekta z zemljiščem v celoti.
Stanje projekta
Postavka ni bila realizirana, pogajanja z lastniki še tečejo. Sredstva se prenesejo v leto 2020.

16069002 Nakup zemljišč

127.577 €

OB183-09-0070 Nakup zemljišč

127.577 €

Namen in cilj
Namen in cilji: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, širitve cest, vse v
skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.
Stanje projekta
Postavka je bila realizirana v višini 55,83 % glede na veljavni proračun, ostalo se prenese v leto 2020 in realizira
skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3 5 .4 9 8 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

9.221 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

9.221 €

OB183-09-0073 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturn.objek.

551 €

Namen in cilj
Postavka je namenjena vzdrževanju in obnovi grobišč, spomenikov in kulturnih objektov ter ohranjanje kulturne
dediščine.

OB183-16-0016 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu

8.670 €

Namen in cilj
Sredstva na postavki so namenjena ureditvi spomenika sv. Ot in okolice.
Stanje projekta
Postavka je realizirana v višini 86,70 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev platoja in
dostopnih poti na območju spomenika.
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OB183-17-0021 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka

0€

Namen in cilj
Občina Šempeter - Vrtojba je uspešno kandidirala na drugem javnem pozivu za izbor operacij iz EKSRP v okviru
LAS V objemu sonca. Odločitev UO LAS V objemu sonca o izboru operacij za sofinanciranje je dokončna. V projekt
je vključenih pet partnerjev. Občina je vodilni partner v okviru projekta LAS - Dediščina szi naše kašče-nova etnološka
zbirka.
Stanje projekta
V letu 2019 na tem projektu še ni bilo aktivnosti, zato tudi ni odhodkov. V letu 2020 čakamo še na potrditev organa,
pristojnega za končno odobritev operacij, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

1803 Programi v kulturi

26.278 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

21.338 €

OB183-16-0002 Krajevna knjižnica

21.338 €

Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo prostora, ki se nahaja v Šempetru pri Gorici in bo namenjen knjižnici. Poleg tega
bodo sredstva namenjena tudi nabavi knjižničnega materiala.
Cilj je omogočiti občanom in ostalim hitrejšo dostopnost do literature in s tem tudi spodbujanje želje po izobraževanju.
Stanje projekta
Izvedena so bila naslednja dela:
- zamenjava tlakov
- izdelava stopnic
- zamenjava stropnih oblog
- ureditev kanalizacije in vodovoda
- izdelava sanitarij
- izdelava hladilnega in ogrevalnega sistema
- ureditev prezračevalnega sistema
- obnova razsvetljave
- montaža dvižne rampe za invalide
- pleskanje notranjosti in fasade

18039005 Drugi programi v kulturi

4.940 €

OB183-16-0003 Kinodvorana-dokumentacija

1.440 €

Namen in cilj
Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za prenovo in adaptacijo kinodvorane v Šempetru pri Gorici.

OB183-16-0010 Nakup osnovnih sredstev KŠTM

3.500 €

Namen in cilj
Sredstva so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev za KŠTM.
Stanje projekta
Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za zavod. Postavka je bila 100 % izkoriščena, pretežni del sredstev se je
porabil za nakup kontejnerja.
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19 IZOBRAŽEVANJE

7 6 .1 4 8 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

20.339 €

19029001 Vrtci

20.339 €

OB183-09-0081 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih

20.339 €

Namen in cilj
Program zajema vzdrževalna dela v vrtcih, ki omogočajo boljše pogoje dela zaposlenih in boljše počutje otrok, ki
vrtce obiskujejo.
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v vrtcih.
- periodične meritve, redni letni pregledi
- razna popravila in servisi
- nakup opreme
- razna investicijska dela (soboslikarska, pleskarska, tlakarska,..)
Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega
dogovora.
Stanje projekta
Izvedena dela:
- zasaditev okolice vrtca mavrica
- dobava sušilnega stroja
- obrezovanje dreves
- premaz tal v vrtcu Žarek
- ureditev peskovnika vrtec Mavrica
- obnova igral vrtec Mavrica

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

55.808 €

19039001 Osnovno šolstvo

55.263 €

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola

52.499 €

Namen in cilj
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:
- periodične meritve, redni letni pregledi
- razna popravila in servisi
- nakup opreme
- razna investicijska dela (soboslikarska, pleskarska, tlakarska,..
Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na podlagi predhodnega
dogovora.
Cilj programa so redna vzdrževalna dela, ki ohranjajo stavbo šole v dobrem stanju, s tem se izboljšajo tudi pogoji dela
zaposlenih in učencev, ki šolo obiskujejo.
Stanje projekta
-

Sredstva so namenjena za:
zasaditev okolice šole
zamenjava sijalk v telovadnici
izvedba električnih meritev v vrtcu Sonček
popravilo stropa OŠ Vrtojba
periodični pregled telovadnic
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-

video nadzor POŠ Vrtojba
zamenjava reflektorjev igrišče Vrtojba
popravilo sanitarij OŠ Šempeter
montaža mreže POŠ Vrtojba
obnova igral pri šoli
popravilo varnostne razsvetljave v telovadnici

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-Kozara

2.765 €

Namen in cilj
Program je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta, kar ga ohranja v dobrem stanju in s tem podaljšuje
življenjsko dobo, hkrati pa omogoča boljše počutje šolarjev in zaposlenih.
Stanje projekta
Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v OŠ Kozara - (zamenjava
dotrajanega pohištva in računalnika). Sredstva so se porabila 87,37 % v skladu s pogodbo in cilji so bili doseženi .

19039002 Glasbeno šolstvo

545 €

OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje

545 €

Namen in cilj
Zaradi dotrajnosti kurilne naprave se planira izvedbo vzdrževalnih del v kotlovnici z zamenjavo kurilne naprave v
objeku kjer se nahaja skupna občinska uprava in glasbena šola.

20 SOCIALNO VARSTVO

9 .7 6 0 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

9.760 €

20049003 Socialno varstvo starih

9.760 €

OB183-13-0015 Pomoč na domu-nakup vozila
OB183-18-0002 Pomoč na domu - nakup vozila

0€
9.760 €

Namen in cilj
V letu 2019 se je za pomoč na domu kupilo vozilo za prevoz hrane na dom. Postavka je bila v celoti porabljena.
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05 Skupna občinska uprava

8.117 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

8 .1 1 7 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne
in lokalne ravni
8.117 €
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
OB183-09-0088 Skupna občinska uprava - oprema

8.117 €
213 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva namenjena nakupu pisarniške opreme.

OB183-09-0089 Skupna občinska uprava - računalniška oprema

1.857 €

Namen in cilj
Namen projekta je omogočiti Skupni občinski upravi normalne pogoje delovanja, kar pomeni tudi opremljenost s
primerno računalniško opremo.
Stanje projekta
Proračunska postavka je bila v letu 2019 porabljena v višini 53,05 % glede na veljavni proračun. računalniške opreme.

OB183-09-0090 Skupna občinska uprava - računalniški programi

4.770 €

Namen in cilj
Namen projekta je omogočiti Skupni občinski upravi normalne pogoje delovanja, kar pomeni tudi opremljenost s
primerno računalniško opremo.
Stanje projekta
Proračunska postavka je bila v letu 2019 porabljena v višini 100 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup računalniških programov.

OB183-10-0001 Nakup druge opreme SOU

1.277 €

Namen in cilj
Namen projekta je omogočiti Skupni občinski upravi normalne pogoje delovanja, kar pomeni tudi opremljenost s
primerno opremo.
Stanje projekta
Proračunska postavka je bila v letu 2019 porabljena v višini 106,42 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup druge opreme.
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06 Režijski obrat
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

31.199 €

3 0 .3 7 0 €

0403 Druge skupne administrativne službe

30.370 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

30.370 €

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje parking "D"

30.370 €

Namen in cilj
Postavka zajema investicijsko in tekoče vzdrževanje na parkirišču in vratarnici na MMP.
NAMEN IN CILJI: izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih, vzdrževanje objektov, zadovoljstvo uporabnikov
objektov
Stanje projekta
Postavka je v letu 2019 realizirana v višini 55,22 % glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za:
- izvedba vzdrževalnih strojno in elektro inštalacijskih del na objektu vratarnice
- izvedba gradbeno obrtniških del za ureditev platoja in prostora za kontejnerje ob parkirišču za tovornjake

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

829 €

0603 Dejavnost občinske uprave

829 €

06039001 Administracija občinske uprave

829 €

OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat

829 €

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu opreme v RO.
Stanje projekta
Proračunska postavka je bila realizirana v višini 828,62 EUR, 27,62 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila
porabljena za nakup opreme in inventarja, ki ga zaposleni potrebujejo pri svojem delu.

OB183-11-0081 Programska oprema, računalniki

0€

Namen in cilj
Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu programske opreme in računalnikov v RO.
Stanje projekta
Postavka v letu 2019 ni bila realizirana.
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ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
FK

Opis

1

2

01

JAVNA UPRAVA

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

Realizacija:
2019
3
1.875.723,27
935.063,24

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

12.760,09

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev

25.287,38

0133 Druge splošne zadeve in storitve

351.631,06

0160 Druge dejavnosti javne uprave

296.493,92

0171 Servisiranje javnega dolga države

254.487,58

02

OBRAMBA

0220 Civilna zaščita
03

JAVNI RED IN VARNOST

0310 Policija
0320 Protipožarna varnost
04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

24.304,94
24.304,94
230.630,70
317,20
230.313,50
2.636.499,59
262.362,01

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

18.559,49

0421 Kmetijstvo

36.466,61

0422 Gozdarstvo
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije

6.035,15
270.800,64

0451 Cestni promet

1.392.930,47

0460 Komunikacije

4.071,16

0473 Turizem

36.838,65

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

608.435,41

05

287.437,74

VARSTVO OKOLJA

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

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

30.547,76
197.564,13
59.325,85
787.888,16

0610 Stanovanjska dejavnost

12.930,61

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

69.285,33

0630 Oskrba z vodo

620.813,20

0640 Cestna razsvetljava

84.859,02

07

50.170,95

ZDRAVSTVO

0721 Splošne zdravstvene storitve
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva
08

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

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

49.170,95
1.000,00
474.304,17
84.714,24
316.240,43
4.692,96
68.656,54
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09

IZOBRAŽEVANJE

1.265.754,18

0911 Predšolska vzgoja

773.664,07

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

390.131,38

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah

21.211,89

0960 Podporne storitve pri izobraževanju

80.746,84

10

SOCIALNA VARNOST

307.034,56

1040 Varstvo otrok in družine

20.845,50

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

285.889,06
300,00

7.939.748,26
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V. OBRAZLOŽITEV BILANCE
STANJA
Sredstva
Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje na dan 31.12. 2019
• Skupina kontov 00 in 01 – Neopredmetena sredstva
Vrednost neopredmetenih sredstev predstavljajo računalniški programi, premoženjske
pravice in druga neopredmetena sredstva v gradnji.
Stanje 31.12. 2019

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost

Neopredmetena
sredstva

62.773,58

56.915,94

5.857,64

V primerjavi z letom 2018 se neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev ni spremenila.
• Skupina kontov 02 in 03 – Nepremičnine
Vrednost nepremičnin predstavljajo zemljišča, gradbeni objekti ter investicije v teku.
Stanje 31.12.2019

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost

Zemljišča

48.054.856,78

0

48.054.856,78

Gradbeni objekti

38.820.750,45

12.028.326,00

26.792.424,45

Investicije v teku

1.547.171,10

0

1.547.171,10

Skupaj

88.422.778,33

12.028.326,00

76.394.452,33

Največji delež nepremičnin predstavljajo zemljišča, ki jih ima Občina v lasti, nakupi in prodaja zemljišč je
določena v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine. Vir sredstev za nabavo nepremičnin so lastna
sredstva občine in kapitalski prihodki.
Med gradbenimi objekti največjo vrednost predstavljajo PTP, Dvorec Coronini, Zadružni dom v Vrtojbi,
Glasbena šola, Mladinski center, Kulturna dvorana, …..
•

Skupina kontov 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stanje 31.12.2019

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Sedanja vrednost

Oprema

4.710.236,55

2.358.678,71

2.351.557,84

Vrednost opreme predstavljajo: pohištvo, strojna in računalniška oprema, pohištvo, oprema za kotlovnico,
javna razsvetljava, proizvodna oprema za oskrbo z vodo, proizvodna oprema za odvajanje odpadnih
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voda,…. Vir sredstev za nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev so lastna sredstva
občine.
•

Skupina kontov 06 – Dolgoročne finančne naložbe

Sredstva v skupni višini 3.328.181,60 € se nanašajo na naslednje dolgoročne finančne naložbe:
Konto

Vrsta naložbe

060200

Ustanovitveni vložek VIK

526.010,40

060201

Ustanovitveni vložek KOMUNALA

117.769,50

060204

Vipa holding d.d.

060207

Sklad EVROPA- investicijski kuponi

060208

HIT-delnice

062004

RRA

062005

PTP

541.472,95

062006

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA

708.081,47

Skupaj

Stanje 31. 12. 2019

69,54
2.405,79
1.430.382,29
1.989,66

3.328.181,60

• Skupina kontov 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta (EKN)
dal v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom EKN, za katere se sestavlja
premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.
Znesek terjatev za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2019 znaša 12.577.004,41€.
Konto

Vrsta naložbe

091001

OŠ Šempeter

091002

Goriška lekarna

091003

ZD Osnovno varstvo

091004

ZD zobozdravstvo

386.104,35

091005

Glasbena šola

489.112,49

091007

Javni gasilski zavod

16.509,49

091009

KŠTM

46.768,41

091010

MIC tehnološki šolski center

30.095,39

091013

DUNG

1.796,87

092011

VIRS

4.172,93

091014

Goriška knjižnica Franceta Bevka NG
Skupaj

Stanje 31. 12. 2019
9.049.360,07
667.723,30
1.673.055,30

212.305,81
12.577.004,41
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V skladu z navodilom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu, je Občina poslala zavodom, ki imajo sredstva v upravljanju izpisek odprtih postavk v
uskladitev. Po uskladitvi znašajo terjatve za sredstva v upravljanju 12.577.004,41 €.
Gibanje prostih denarnih sredstev in stanje na dan 31. 12. 2019
• Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni
Na dan 31. 12. 2019 je bilo stanje v blagajnah (na samem sedežu občine in na MMP Vrtojba) 286,17 €.
• Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje pri banki se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31. 12. 2019. Občina ima na
podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni promet odprt podračun proračuna in ostale
podračune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki
Slovenije, vodi pa jih Uprava RS za javna plačila (UJP).
Stanje na računu Občine Šempeter-Vrtojba na dan 31. 12. 2019 je znašalo 585.046,06 €. Občina je imela
na dan 31. 12. 2019 z Novo Ljubljansko banko d.d. imela sklenjeno depozitno pogodbo na odpoklic v
vrednosti 99.000,00 €.
Gibanje kratkoročnih terjatev in stanje na dan 31. 12. 2019
• Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev so izkazane terjatve v višini 1.392.667,12 €.
Pretežni del odprtih terjatev predstavlja terjatev do podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. za zaračunano
najemnino infrastrukture v uporabi, ki zapade v plačilo v letu 2018, 2019 in 2020 (742.639,50 €), do
podjetja U.N.E.S d.o.o. za stavbo pravico v višini 47.368,53 €, preostali znesek predstavljajo terjatve do
podjetij za najem poslovnih prostorov, zemljišč ter parkirnih mest. Znesek vsebuje tudi že zapadle terjatve,
za katere občina vodi ustrezne postopke izterjave (izvršbe, tožbe,…).
Vseh zapadlih terjatev je bilo na dan 31. 12. 2019 1.174.689,60 €, od tega zneska je bilo zapadlih terjatev
do podjetja Vodovodi in Kanalizacija d.d. v višini 1.024.448,48€, do podjetja U.N.E.S. d.o.o. 139.648,00
€, preostali znesek pa se nanaša na različne manjše terjatve.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2018 (979.403,04 €) so se terjatve zvišale za 413.264,08 €.
• Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12.2019 je znašalo 27.086,25 €.
Po namenih se delijo na:
o kratkoročne terjatve do ZZZS in SPIZ za refundacije 4.954,59 €,
o kratkoročne terjatve do Občine Vogrsko iz naslova medobčinske uprave 4.990,66 €,
o kratkoročne terjatve do KŠTM za najemnino 17.141,00 €.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2018 (3.922,00 €), so se terjatve povečale za 23.164,25 €.
•

Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe

Občina na dan 31. 12. 2019 ni imela sklenjene depozitne pogodbe.
•

Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja

Občina je imela na dan 31.12.2019 kratkoročnih terjatev iz naslova zamudnih obresti do kupcev v višini
8,13 €.
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• Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve
Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2019 je znašalo 556.288,92 €. Po namenih se delijo na:
o Terjatve do Finančne uprave RS za javnofinančne prihodke 526.552,40 € (največji del
predstavlja nadomestilo za stavbno zemljišče)
o Terjatev za stanovanja oddana v najem 29.743,32 €.

Obveznosti do virov sredstev
Gibanje kratkoročnih obveznosti in stanje na dan 31. 12. 2019
•

Skupina kontov 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine v višini
24.517,13 €.
Med kratkoročnimi obveznostmi za prejete predujme pretežni del predstavljajo obveznosti do podjetja
Planinec d.o.o. za plačila, ki jih izvaja namesto podjetja U.N.E.S. d.o.o. Za izterjavo odprtih terjatev do podjetja
U.N.E.S. d.o.o. je v teku več pravdnih postopkov.
• Skupina kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med obveznostmi za prispevke iz plač, davek iz plač in obveznosti za neto plače ter povračila stroškov, so
obveznosti za izplačila decembrske plače zaposlenim javnim uslužbencem in funkcionarjem, izplačane v
začetku leta 2020.
Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2019 v višini 69.108,75 € je naslednje;
▪ Obveznosti za čiste plače in nadomestila v višini 40.903,53 €
▪ Obveznosti za prispevek nezavarovane osebe v višini 2.882,80 €
▪ Obveznosti za prispevke na plače v višini 14.622,24 €
▪ Obveznosti za davke iz plač v višini 7.260,98 €
▪ Druge obveznosti do delavcev v višini 3.439,20 € (regres za prehrano, prevoz na delo,
ostali stroški službenih poti)
• Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 236.401,68 € so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu
2020. Vse obveznosti do dobaviteljev so bile oz. bodo poravnane v zakonitem plačilnem roku v začetku
leta 2019 oziroma v skladu s sklenjenimi pogodbami.
Na dan 31. 12. 2019 je imela občina neporavnanih obveznosti v višini 8.760,59 €, od tega je bilo do podjetja
Adriaplan d.o.o. odprtih obveznosti v višini 7.440,39 € in sicer v skladu s sklenjeno pogodbo (10%
vrednosti zaračunanih del do primopredaje izvedenih del in predaje ustreznega instrumenta zavarovanja).
Preostalih 1.320,20 € zapadlih obveznosti je nastalo zaradi usklajevanja same vsebine obveznosti.
• Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, izkazujejo stanje na dan 31. 12. 2019 v višini
231.660,88 €. Pretežni del zneska predstavljajo obveznosti za splošni sklad za takso za obremenjevanje
okolja in splošni sklad za takso za obremenjevanje vode, kratkoročne obveznosti za dajatve ter obveznost
za davek na dodano vrednost.
• Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 129.343,22 €.
o Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 774,01 € (UJP, MJU)
o Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 37.883,12 € (zahtevki
oz. računi, ki zapadejo v plačilo v januarju 2020; domovi za institucionalno varstvo, varstveno
delovni center,..)
o Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 90.686,09 €
(zahtevki oz. računi, ki zapadejo v plačilo v januarju 2020; osnovne šole, vrtci, CSD).
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• Skupina kontov 26- Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 499,03 € (obresti do bank za kredite v skladu s sklenjenimi
kreditnimi pogodbami)
Navedene obveznosti niso sporne. Neplačane so zaradi zakonskih plačilnih rokov na podlagi Zakona o
izvrševanju proračuna, ki velja tudi za občine oziroma zaradi določil v sklenjenih pogodbah.
• Skupina kontov 29 - Pasivne časovne razmejitve
Na dan 31. 12. 2019 smo imeli na kontu pasivnih časovnih razmejitev znesek bodočih refundacij za javna
dela, znesek bodočih refundacij ZZZS ter vrednost stanja denarnih sredstev v občinski blagajni, skupno v
višini 5.114,69 €.
• Skupina kontov 3 – Zaloge
Občina na dan 31. 12. 2019 ni imela zalog materiala, nedokončanih proizvodov, proizvodov oziroma blaga.
• Skupina kontov 55 - Odplačilo kredita
Najetih imamo 5 dolgoročnih kreditov in sicer pri naslednjih bankah: Intesa SanPaolo d.d. ter štiri pri
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot je prikazano v tabeli:
začetek
odplačila

konec
odplačila

glavnica
višina
01.01.2019 oz.
glavnice/mesec
ob odobritvi

9600008

15.3.2018

15.9.2026

25.661,22

1.603,83

3.207,66

22.453,56

Športni parkrampa

960009

30.9.2017

28.2.2023

1.004.553,19

20.091,06

241.092,72

763.460,47

Reprogram
dolg.kreditov

960010

15.3.2019

15.9.2027

30.051,00

1.669,50

3.339,00

26.712,00

Obnova Feiglove
ulice

960011

15.3.2020

15.9.2028

36.368,00

2.020,44

0

36.368,00

Knjižnica
Šempeter

960012

15.3.2021

15.9.2029

35.630,79

1.979,49

0

35.630,79

Parkirišče
nasproti zelenega
vrta

konto

letno odplačilo glavnice GLAVNICA
leto 2019
31.12.2019

namen

V letu 2019 smo odplačali za 247.639,38 € glavnice.
• Skupina kontov 90 - Splošni sklad
Splošni sklad v skupni vrednosti 94.208.431,19 €, izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V bilanci stanja
Občine Šempeter-Vrtojba, ga sestavljajo naslednji deli: sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena
osnovna sredstva katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, sklad za dolgoročne kapitalske
naložbe in za sredstva dana v upravljanje, sklad za dolgoročne finančne obveznosti in sklad za rezultat.
• Skupina kontov 91 - Rezervni sklad
V rezervnem skladu je bil oblikovan vir proračunske rezerve za leto 2011 v znesku 109.891,20 €. V letu
2019 občina rezervnega sklada dodatno ni oblikovala.
• Skupina kontov 93 – Dolgoročne rezervacije
Občina nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.
•

Skupina kontov 96 - Dolgoročne finančne obveznosti
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Obveznosti v višini 884.624,82 € se nanašajo na dolgoročne kredite. Po računovodskih evidencah se je
stanje dolgoročnih finančnih obveznosti glede na leto 2018 zmanjšalo za znesek odplačanih glavnic v letu
2019 in sicer za 247.639,38 € ter povečalo za novo glavnico v višini 35.630,79,00 € (Dolgoročni kredit od
MGRT za parkirišče nasproti zelenega vrta v Vrtojbi).
• Skupina kontov 97 - Dolgoročne obveznosti
Stanje v višini 322.314,02 € se nanaša na sporne obveznosti za prevzeta sredstva infrastrukture (Vodovodi
in kanalizacija d.d.) v višini 322.314,02 €, za katero je sama vsebina obveznosti v fazi sodnega postopka
(pravde).
• Skupina kontov 99 – Izven bilančna evidenca
V izven bilančni evidenci aktive knjiženi prejeti instrumenti zavarovanja (bančne garancije):
o Dolgoročna garancija podjetja Final d.d. v višini 54.392,22 € kot garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi z ročnostjo 11.9.2021 za projekt Rekonstrukcija in dozidava MC v Vrtojbi
o Dolgoročna garancija podjetja Final d.d. v višini 86.699,64 € kot garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi za projekt Rekonstrukcija Coroninijevega dvorca z ročnostjo 16.3.2021
o Dolgoročna garancija podjetja CPG d.d. v višini 30.528,53 € kot garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi za projekt Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi z ročnostjo 30.1.2022
o Dolgoročna garancija podjetja Četrta Pot d.o.o. v višini 1.501,02 € kot garancija za odpravo
napak v garancijskem roku pri dobavi in postavitvi sistema za elektronsko sledenje in
obveščanje potnikov v JPP v OŠV z ročnostjo 31.7.2020.
o Dolgoročna garancija podjetja CPG d.d. v višini 5.908,03 € kot garancija za odpravo napak v
garancijskem roku pri Izgradnji Športnega parka – faza 1 z ročnostjo 01.10.2020.
o Dolgoročna garancija podjetja GP Jarše d.o.o. v višini 9.519,36 € kot garancija za odpravo
napak v garancijskem roku za projekt Energetska sanacija telovadnice v Vrtojbi z ročnostjo
16.9.2020.
o Dolgoročna garancija podjetja Euroinvest gradnje d.o.o. v višini 99.711,42 € kot garancija za
odpravo napak v garancijskem roku pri Ureditvi mestnega središča -2.faza z ročnostjo
2.10.2021.
o Dolgoročna garancija podjetja CPG d.d. za izvršena dela v višini 5.799,00 € kot garancija za
odpravo napak v garancijskem roku pri Izgradnji Športnega parka – faza 2 z ročnostjo
1.12.2021.
o Dolgoročna garancija podjetja CPK d.d. za izvršena dela v višini 6.631,35 € kot garancija za
odpravo napak v garancijskem roku pri Preplastitvi ceste in izvedbi novega pločnika v Ulici
Na Pristavi z ročnostjo 20.2.2022.
o Dolgoročna garancija podjetja CPK d.d. za izvršena dela v višini 4.574,78 € kot garancija za
odpravo napak v garancijskem roku pri Obnovi Feiglove ulice z ročnostjo 7.6.2022.
o Dolgoročna garancija podjetja GINEX d.o.o. za izvršena dela v višini 16.236,58 € kot
garancija za odpravo napak v garancijskem roku pri Razširitvi pokopališča v Šempetru z
ročnostjo 1.11.2022.
o Dolgoročna garancija podjetja Elan inventa d.o.o. za izvršena dela v višini 1.127,16 € kot
garancija za odpravo napak v garancijskem roku pri Izgradnji Športnega parka v Šempetru z
ročnostjo 12.10.2027.
o Dolgoročna garancija podjetja Elan inventa d.o.o. za izvršena dela v višini 4.555,10 € kot
garancija za odpravo napak v garancijskem roku pri Izgradnji Športnega parka – faza 2 z
ročnostjo 12.10.2027.
o Dolgoročna garancija podjetja LES – MMP kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 36.069,00 € pri Ureditvi OPPN Poslovne cone Vrtojba z ročnostjo
31.7.2020.
o Dolgoročna garancija podjetja LES - MMP kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 360.690,00 € pri Ureditvi OPPN Poslovne cone Vrtojba z ročnostjo
31.7.2020.
o Dolgoročna garancija podjetja Ginex d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 5.273,13 € pri ureditvi Standreške ceste z ročnostjo 30.6.2023.
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Dolgoročna garancija podjetja Taurus šport d.o.o. kot garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 1.139,93 € za dobavo vadbenih naprav v športnem parku v Šempetru
z ročnostjo 6.9.2023.
Dolgoročna garancija podjetja Kolektor CPG d.o.o. kot garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 24.060,80 € pri ureditvi Vrtojbenske ceste z ročnostjo 23.11.2023.
Dolgoročna garancija podjetja Kolektor CPG d.o.o. kot garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10.470,12 € pri ureditvi krožišča pri vhodu v bolnišnico z ročnostjo
6.11.2023.
Dolgoročna garancija podjetja Proinženiring d.o.o. kot garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 650 € za predelavo kotlarne na zemeljski plin z ročnostjo 19.11.2023.
Dolgoročna garancija podjetja Remont d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 7.133,99 € za Knjižnico Šempeter z ročnostjo 06.02.2024.
Dolgoročna garancija podjetja Kolektor CPG d.o.o. kot garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 4.634,78 € za Športni park Šempeter z ročnostjo 26.02.2024.
Dolgoročna garancija podjetja Kolektor CPG d.o.o. kot garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 4.445,28 € za prometni otok z ročnostjo 17.04.2023.
Dolgoročna garancija podjetja GINEX d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 19.089,57 € za Kanalizacijo in vodovod v Vrtojbi z ročnostjo 17.05.2025.
Dolgoročna garancija podjetja Primvis d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 6.516,49 € za Podporni zid Lavžnik z ročnostjo 15.04.2024.
Dolgoročna garancija podjetja Adriaplin d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 26.355,34 € za Kolesarsko pot Bazara z ročnostjo 01.07.2024.
Dolgoročna garancija podjetja Arba plus d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 6.522,08 € za zamenjavo javne razsvetljave v OŠ Šempeter z ročnostjo
29.08.2021.
Dolgoročna garancija podjetja Zides d.o.o. kot garancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 4.281,90 € za ureditev denivelirange križišča Ul. Prekomorskih briga in poti športni
park s prometno ureditvijo pešcev in kolesarjev na relaciji Rožna Dolina Šempeter z ročnostjo
26.10.2024.

Posebej je prikazana vrednost terjatve do starejših in invalidnih oseb za institucionalno varstvo in sicer za
razliko, katero je občina dolžna plačevati (707.871,00 €).
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VI. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
REŽIJSKEGA OBRATA TER POJASNILA K
IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV
REŽIJSKEGA OBRATA
Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba je organiziran kot nesamostojen režijski obrat
Režijski obrati iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah evidenčno ugotavljajo in razčlenjujejo
prihodke in odhodke na način, ki je določen za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Znesek
prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje javne službe iz sredstev javnih financ, predstavlja razlika med
odhodki ter prihodki doseženimi z opravljanjem javne službe. Na podlagi teh evidenc sestavijo računovodske
izkaze oziroma poročila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Pravilnik o razčlenjevanju in
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava v 18. členu narekuje, da se za razliko med
odhodki in prihodki poknjiži znesek prihodkov, ki se zagotavlja za opravljanje gospodarske javne službe iz
sredstev javnih financ.
Poslovni dogodki režijskega obrata se knjižijo po datumu nastanka dogodka, kar je drugače kot proračun. Poleg
tega se pri osnovnih sredstvih knjiži strošek amortizacije. Zneski prejetih in izdanih računov so knjiženi v neto
znesku, DDV, ki se poračunava in obračunava ter je predmet davčne knjige, ni predmet prihodkov in odhodkov
Režijskega obrata.
Prihodki Režijskega obrata Občine Šempeter-Vrtojba so v obdobju 01.01.2019 do 31.12.2019 znašali
269.477,74 EUR, od tega so bili prihodki iz sredstev javnih financ, namenjenih pokrivanju stroškov
proizvodov in storitev 26.171,01 EU in prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu so bili
243.306,73 EUR. V obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 je Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba ustvaril
skupno 225.767,76 EUR prihodkov. Med prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu so
največji del predstavljali prihodki od parkirnine, 137.780,47 EUR, prihodki od plakatiranja so bili 3.083,31
EUR, od najema, čiščenja in dežurstva je bilo zaračunanih 2.312,44 EUR, Prodane električne energije je bilo
za 27.842,62 EUR, pobrana gotovina na blagajni za parkiranje in tehtanje je znašala 70.853,39 EUR in
najemnin od oddaje piknik prostora je bilo 1.434,50 EUR. Za členitev prihodkov iz javnih financ, namenjenih
pokrivanju stroškov proizvodov in storitev na posamezne konte je uporabljen ključ – zneski stroškov na
skupinah kontov odhodkov ( 460-material, 461-storitve, 462-amortizacija, 464-stroški dela)
V obdobju 01.01.2019 do 31.12.2019 je Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba imel 269.477,74 EUR
odhodkov, od tega so bili stroški materiala 35.134,36 EUR, stroškov storitev je bilo 103.262,49 EUR,
obračunana amortizacija osnovnih sredstev in odpisi drobnega inventarja so bili obračunani za 11.983,60 EUR
in stroški dela so bili obračunani v znesku 119.097,29 EUR. Med stroški dela so tudi drugi stroški dela,
6.089,52 EUR podjemne pogodbe in stroški študentskih servisov. Odhodki režijskega obrata so v obdobju
01.01.2018 do 31.12.2019 znašali 206.918,45 EUR.
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VII. POROČILO O POSLOVANJU
ENOTNEGA ZAKLADNEGA PODRAČUNA
OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih
financah in podzakonski predpisi:
• Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Ur. l. RS 120/07, 104/09)
•

Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS 41/07,
81/09, 95/11 in 109/13).

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine in posrednih
proračunskih uporabnikov občine (OŠ Ivana Roba Šempeter in Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino
Šempeter – Vrtojba - KŠTM)
Za leto 2019 izkazuje EZR Občine Šempeter-Vrtojba 0 € prihodkov od prejetih obresti Banke Slovenije in
poslovnih bank od nočnih depozitov sredstev vseh proračunskih uporabnikov pri EZR, pa tudi 0€ odhodkov.
Razlika med prejetimi in razdeljenimi obrestmi v letu 2019 znaša tako 0€.

VIII. REZULTAT POSLOVANJA IN STANJE
TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
Rezultat Bilance prihodkov in odhodkov je presežek odhodkov nad prihodki v višini 38.019 €.
Izkaz Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje presežek odlivov (vplačilo kapitalskih deležev) nad prilivi v
višini 24.838,89 €.
Izkaz Račun financiranja izkazuje presežek odlivov (višina odplačanih glavnic) nad prilivi (višina novega
zadolževanja) višini 212.009 €.
Skupni rezultat tekočega leta znaša 274.867 € (presežek odlivov nad prilivi).
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Izračun presežka po Zakonu o fiskalnem
pravilu
Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o
fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v
posameznem letu, zbirati na ločenem računu.
Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska
sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih
časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.
Občina Šempeter-Vrtojba za leto 2019 ne ugotavlja presežka izračunanega na podlagi ZIPRS1819.
V letu 2019 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb v višini 274.867 eur. Pri nadaljnjem izračunu ko upoštevamo tudi kratkoročne obveznosti, dolgoročne poslovne
obveznosti in neporabljena namenska sredstva ter načrtovana sredstva za investicije dobimo negativen
rezultat, torej nimamo presežka po ZIPRS1819.

IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU
Prihodki po DT

70,71,71,73,74,78

6.706.585

Odhodki po DT

40,41,42,43,45

6.744.604

Presežek prihodkov/presežek odhodkov

-

38.019

Prejeta vračila danih posojil + prodaja kapitalskih deležev

75

-

Dana posojila + povečanje kapitalskih deležev

44

24.839

Zadolževanje

50

35.631

Odplačilo dolga

55

Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu

247.640
-274.867

Zmanjšanje presežka za naslednje obveznosti:
Kratkoročne obveznosti

20
21

69.109

22

236.368

23

231.661

del 24
Dolgoročne poslovne obveznosti
Neporabljena namenska sredstva in neporabljene donacije
Presežek po fiskalnem pravilu

del 9009

24.517

129.343
26

499

97

322.314
- 1.288.678
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