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POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE 

ŠEMPETER –  VRTOJBA ZA OBDOBJE OD 01.  01.  20 20 

DO 30.  06.  2020 

 

Skladno s 63. členom Zakona o javnih financah, je župan dolžan poročati občinskemu svetu o izvrševanju 

proračuna v prvem polletju tekočega leta.  

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba je: 

1. na 3. seji dne 24.1.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020 

(objavljen v Uradnem listu številka 07/2019 z dne 1.2.2019),  

2. na 9. seji dne 12.09.2019 sprejel Odlok o spremembi proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 

2020 (objavljen v Uradnem listu številka 58/2019 z dne 27.09.2019), 

3. na 14. seji dne 13.02.2020 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter – Vrtojba za leto 

2020 (objavljen v Uradnem listu številka 1072020 z dne 21.02.2020 ter popravek v številki 61/2020 z 

dne 30.04.2020). 

V poročilu so izkazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

občine za prvo polletje leta 2020 glede na veljavni proračun, ki vključuje prerazporeditve. 

Skladno s 5. členom Odloka o proračunu Občine Šempeter – Vrtojba za leto 2020, je župan v prvi 

polovici leta prerazporejal sredstva, kolikor se je v teku izvajanja proračuna pojavila potreba po dodatnih 

sredstvih, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti. Seznam opravljenih prerazporeditev 

je v prilogi proračuna. 

Obrazložitev glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom: 

Na prihodkovni strani je največje odstopanje od plana zaznati na strani kapitalskih prihodkov, na 

odhodkovni strani je zaznati največje odstopanje od veljavnega proračuna na strani investicijskih 

odhodkov in investicijskih transferjev.  

V bilanci prihodkov in odhodkov v obdobju od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 občina izkazuje prihodke v 

višini 3.337.695,61 EUR, kar predstavlja 36,95% načrtovanih proračunskih prihodkov, in odhodke v 

višini 2.720.771,28 EUR, kar predstavlja 26,69% od načrtovanih odhodkov, ter tako izkazuje presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 616.924,33 EUR. 

V skladu s 63. členom Zakona o javnih financah mora župan občinskemu svetu poročati tudi o vključitvi 

novih obveznosti v proračun, o spremembi neposrednih uporabnikov med letom ter o izdanih in 

unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev. Navedenega v prvem polletju 

občina ni imela. 

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju prvih petih mesecih letošnjega leta, 

kar pomeni, da so bila lahko dela v prvem polletju že  naročena oz. izvedena, vendar računi za opravljene 

storitve zaradi 30 -  dnevnega plačilnega roka še niso bili plačani. 
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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 6 1 6 . 9 2 4  €  

 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2.720.771 €  

Obrazložitev konta 

Odhodki Občine Šempeter Vrtojba so v letu 2020 znašali 2.720.771,28 EUR oziroma 26,69% 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 

                        01-06 2020               v EUR 
Razmerje posameznih odhodkov 01-06 2020 glede na 
vse odhodke 01-06 2020 skupaj v % 

 Tekoči odhodki 1.005.535,79 36,96% 

 Tekoči transferi 1.162.985,28 42,74% 

 Investicijski odhodki 537.121,27 19,74% 

 Investicijski transferi 15.128,94 0,56% 

 Skupaj 2.720.771,28 100,00% 

 

Razmerje med realizacijo odhodkov v obdobju 01.01. - 30.06 2020 glede na veljavni proračun 2020 po 

posamezni vrsti odhodkov je sledeče: 

Odhodki 
 Realizacija  

          01-06 2020    v EUR 

 Veljavni  
proračun  

             2020     v EUR 

Razmerje posameznih realiziranih odhodkov 
v obdobju 01-06 2020 glede na veljavni 

proračun 2020 v % 

 Tekoči odhodki 1.005.535,79 2.738.453,22 36,72% 

 Tekoči transferi 1.162.985,28 2.378.290,50 48,90% 

 Investicijski odhodki 537.121,27 4.997.236,48 10,75% 

 Investicijski transferi 15.128,94 81.500,00 18,56% 

 Skupaj 2.720.771,28 10.195.480,20 26,69% 

 

40 TEKOČI ODHODKI 1.005.536 € 

Obrazložitev konta 

Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in predstavljajo 36,96% glede na vse 

realizirane odhodke v obdobju 01.01.-30.06.2020 celotnih odhodkov. V obdobju januar-junij 2020 je bila 

realizacija 36,72 odstotna glede na veljavni proračun 2020. 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 415.684 € 

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. Realizacija je bila 53,23  

odstotna in je znašala 415.684,41 EUR. 
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 62.338 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno 

veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene osebe. 

Polletna realizacija glede na veljavni proračun 2020 je bila 48,75%. 

402 Izdatki za blago in storitve 524.330 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih 

proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, 

krajevnih skupnosti, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov.  

Znesek vključuje izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (126.652,46 €), posebni material in 

storitve (1.049,72 €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (129.497,72 €), prevozni stroški 

in storitve (12.500,42 €), izdatki za službena potovanja (277,50 €), tekoče vzdrževanje (76.739,89 €), 

poslovne najemnine in zakupnine (20.254,02 €), drugi operativni odhodki (157.758,38 €). 

Polletna realizacija v letu 2020 glede na veljavni proračun 2020 je bila 29,19%. 

403 Plačila domačih obresti 3.183 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo obresti od najetih kreditov poslovnim bankam. 

Realizacija v obdobju 01-06 2020 na kontu je bila 23,58% glede na veljavni proračun 2020. 

409 Rezerve 0 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je namenjena nepredvidenim odhodkom, ki niso planirani v proračunu. Postavka v prvem 

polletju ni bila koriščena. 

Na osnovi Odloka o proračunu  je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 €, 

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 prvem polletju niso bila prerazporejena na nobeno proračunsko postavko. 

 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.162.985 € 

Obrazložitev konta 

V strukturi polletne realizacije odhodkov so tekoči transferi v obdobju 01-06 2020 predstavljali 42,74% in 

so bili realizirani v višini 48,90% glede na veljavni proračun 2020. Tekoče transfere sestavljajo 

subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in zasebnikom, transferi 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi. 

410 Subvencije 65.737 € 

Obrazložitev konta 

Subvencije so bile v prvem polletju 2020 realizirane v višini 65.737,24€, kar predstavlja 23,54% glede na 

veljavni plan in sicer je bila struktura naslednja: 

• Subvencije javnim podjetjem v višini 65.737,24€, ki predstavljajo obveznost iz koncesijske pogodbe 

za opravljanje javnega potniškega prometa; 
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• Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 0,00€, ki predstavljajo delno pokrivanje 

izgub privatnim podjetjem. 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 169.906 € 

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 (9.500€) kot darilo ob rojstvu 

otroka, drugi transferi posameznikom v višini 138.461,57€ (regresiranje prevozov v šolo, denarne 

nagrade in priznanja, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje najemnin, plačilo razlike med ceno 

programa v vrtcih in plačilih staršev), transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 2.283,94€ ter 

štipendije (19.660,00€).  Realizacija je bila 49,84% glede na načrtovan plan. 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 135.933 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva v tej skupini so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb z nepridobitnimi 

organizacijami in ustanovami. Realizacija je bila 54,24% glede na veljavni proračun in je znašala 

135.933,25€. Pretežni del sredstev je bil porabljen za naslednje namene: 

• dejavnosti kulturnih društev  

• humanitarne organizacije  

• sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ - 10.250,00 EUR 

• sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter 43.512,00 EUR 

413 Drugi tekoči domači transferi 791.409 € 

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 791.409,28 € oziroma 

52,50% glede na veljavni plan. 

Pretežni del so predstavljali transferi v javne zavode za financiranje plač (498.122,20 €), prispevkov in 

drugih izdatkov zaposlenim (76.717,68€), ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom (199.161,68 

€). Realizacija v tej skupini je bila 52,56% glede na veljavni proračun. 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 537.121 € 

Obrazložitev konta 

Investicijski odhodki so v letu 2020 predstavljali v strukturi vseh odhodkov skupno 19,74% in so bili v 

prvem polletju realizirani glede na načrtovane v višini 10,75%.  Investicijske odhodke sestavlja skupina 

nakup in gradnja osnovnih sredstev. 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 537.121 € 

Obrazložitev konta 

Med tovrstnimi odhodki je bil pretežni del porabljen za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

(297.749,90 €) in sicer za ureditev kanalizacije ob železnici, podboja pod železniško progo, meteorne 

kanalizacije Lavžnik, ureditev parkirišča na Opekarniški cesti, protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in 

Zapučk,.... Za nakupe zemljišč in naravnih bogastev je bilo namenjenih 74.543,21 €, vsi nakupi so bili 

izvedeni skladno s Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.  
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Za nakup opreme je bilo namenjenih 34.599,24 €. Za investicijsko vzdrževanje je bilo namenjenih 

124.509,56 € (obnova JR Vrtojba, kanalizacijski in vodovodni priključki na območju občine, ureditev 

terase zadružnega doma v Vrtojbi, investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine in parkinga D, 

športnega parka Šempeter in urejanje igrišča v Vrtojbi,...) 

Razlika pa je bila porabljena za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in 

investicijski inženiring (5.719,36 €). 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.129 € 

Obrazložitev konta 

Na kontih skupine 43 – investicijski transferi se izkazujejo izdatki ki predstavljajo nepovratna sredstva in 

so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih 

sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko 

vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so torej izdatki občine, ki za prejemnika sredstev ne 

pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskega uporabnika, pač pa za prejemnika 

predstavljajo nepovratna sredstva. 

Investicijski transferi so sredstva, ki se evidentirajo v dveh sklopih in sicer: investicijske transfere 

pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (PGD Šempeter) in pa na investicijske 

transfere proračunskim uporabnikom (OŠ Kozara, OŠ Šempeter). Realizirani znesek v polletju v višini 

15.128,94 € predstavlja 18,56% glede na letni veljavni proračun 2020, sicer pa predstavlja polletna 

realizacija investicijskih transferov  v strukturi vseh odhodkov v obdobju 01-06 2020 0,56%. 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki 10.000 € 

Obrazložitev konta 

To so investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. V polletju 2020 je bil znesek v 

celoti namenjen za Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Odhodki so oblikovani na osnovi namenskih 

prihodkov iz naslova požarne takse (10.000,00 €). Polletni odhodki so bili realizirani v višini 100% glede 

na letni veljavni proračun 2020. 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.129 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te skupine so bili realizirani investicijski transferi javnim zavodom za investicijsko vzdrževanje 

in manjše investicije (Osnovna šola Šempeter pri Gorici, Šola Kozara). Polletna realizacija je bila 7,17% 

glede na letni veljavni proračun 2020. 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 3.337.696 €  

Obrazložitev konta 

Prihodki proračuna Občine Šempeter-Vrtojba so bili v prvem polletju 2020 doseženi v višini 

3.337.695,61€ oziroma 36,95%. Prihodke proračuna sestavljajo davčni prihodki, nedavčni prihodki, 

kapitalski prihodki in transferni prihodki. Realizacija posamezne vrste prihodkov glede na vse prihodke je 

vidna v spodnji tabeli: 

Prihodki 

 Realizacija   
                                     01-06 2020                       

v EUR 
Razmerje posameznih prihodkov 01-06 2020 glede na 

vse prihodke 01-06 2020 skupaj v % 

 Davčni prihodki 2.358.029,89 70,65% 

 Nedavčni prihodki 772.004,74 23,13% 

 Kapitalski prihodki 0,00 0,00% 

 Transferni prihodki 207.660,98 6,22% 

 Skupaj 3.337.695,61 100,00% 

 

Razmerje med realizacijo prihodkov v obdobju 01 - 06 2019 glede na veljavni proračun 2020 po 

posamezni vrsti prihodkov je sledeče: 

Prihodki 
 Realizacija  

            01-06 2020    v EUR 
 veljavni proračun  

                 2020               v EUR 

Razmerje posameznih realiziranih 
prihodkov v obdobju 01-06 2020 glede na 

veljavni proračun 2020 v % 

 Davčni prihodki 2.358.029,89 4.524.376,44 52,12% 

 Nedavčni prihodki 772.004,74 3.113.728,84 24,79% 

 Kapitalski prihodki 0,00 674.215,00 0,00% 

 Transferni prihodki 207.660,98 720.623,28 28,82% 

 Skupaj 3.337.695,61 9.032.943,56 36,95% 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.358.030 € 

Obrazložitev konta 

Davčni prihodki predstavljajo 70,65% vseh proračunskih prihodkov in so bili v prvem polletju realizirani 

v višini 2.358.029,89 € oz. 52,12% glede na veljavni proračun. Sestavljeni so iz davkov na dohodek in 

dobiček, davkov na premoženje, domačih davkov na blago in storitve ter drugih davkov. 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.765.712 € 

Obrazložitev konta 

Najpomembnejši vir financiranja primerne porabe in s tem funkcij in nalog občine je dohodnina, ki v 

skladu z ZFO pripada občinam. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance, na višino glavarine vplivata 

primerna poraba občin in število prebivalcev. Ministrstvo za finance občine obvesti o višini glavarine, ki 

pripada posamezni občini. 

Dohodnina s 1.765.712,00 € je največji davčni prihodek, ki je bil 51,96% realiziran glede na veljavni 

proračun. 

703 Davki na premoženje 547.780 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 547.779,70 €, zajema naslednje prihodke: 

• Konto 7030 Davki na nepremičnine v višini 385.636,78 €, od tega največji delež odpade na NUSZ 

od pravnih oseb 279.137,88 € ter NUSZ od fizičnih oseb 102.606,65 €. 
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Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zaračunava v našem imenu FURS na podlagi podatkov, ki 

jih pripravi občinska uprava. V prvem polletju odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

pravne kot za fizične osebe še ni zapadla v plačilo, zato se realizacija v celoti nanaša na plačila iz 

preteklih let. 

• Konto 7031 Davki na premičnine v višini 1.825,86 €, kar je 72,7% glede na plan (davek na vodna 

plovila in zamudne obresti). Predstavljajo manj pomemben vir proračuna. Občini v skladu z Zakonom o 

davku na vodna plovila – ZDVP pripada prihodek od davka od plovil na stalno ali začasno prebivališče 

oziroma sedež zavezanca za davek. 

• Konto 7032 Davki na dediščine in darila v višini 20.650,14 €, kar je 41,3% glede na plan. Skladno z 

zakonom davčni organ sredstva iz tega naslova razporeja občinam po posamezni odmeri. Višino prihodka 

iz naslova davkov na dediščine in darila je težko načrtovati. 

• Konto 7033 Davki na promet nepremičnin, v višini 139.666,92 € (139,7% glede na plan) od tega za 

fizične osebe 26.579,26 €, pravne osebe 113.047,33 € ter zamudne obresti. Priliv je odvisen od dejansko 

opravljenega prometa nepremičnin. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina 

leži. 

Prihodki od davka na premoženje so bili realizirani v višini 50,73% glede na veljavni proračun. 

704 Domači davki na blago in storitve 35.949 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 35.948,80 €, zajema naslednje prihodke: 

• Konto 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) v višini 940,12 €. Davek 

na dobitke od iger na srečo po Zakonu o financiranju občin pripada občini, kjer ima prejemnik dobitka 

stalno prebivališče. Višina je težko predvidljiva in se planira na podlagi izkušenj in povprečij iz preteklih 

let. 

• Konto 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 35.008,68 €, od tega je 30.037,43 € 

prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Zavezanec za 

pobiranje takse po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je 

javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d.. Višina takse je odvisna od količine vode, učinka čiščenja 

čistilne naprave ter števila priključkov na javno kanalizacijo. Del prihodkov predstavljajo prihodki od 

turistične takse 4.160,97€, v manjših zneskih pa še Občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter 

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 

706 Drugi davki 8.589 € 

Obrazložitev konta 

Omenjeni znesek znaša vsoto nerazporejenih plačil na presečni datum 30.06.2020. 

V primerih ko davčni zavezanec, svoje obveznosti poravna pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v 

plačilnem nalogu navede napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot 

nerazporejena plačila. Podkonto 706099 – Drugi davki v določenem poročevalskem obdobju izkazuje 

pozitivno ali negativno stanje, ker izkazuje denarni tok obdobja. Negativno stanje na podkontu pomeni, 

da je FURS v poročevalskem obdobju iz podkonta na posamezno vrsto davkov razporedil več plačil, kot 

jih je v tem obdobju na ta konto prejel. FURS bo nerazporejena plačila v mesecu juliju prerazporedil po 

posameznih vrstah davkov. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 772.005 € 

Obrazložitev konta 

Nedavčni prihodki predstavljajo 23,13% delež v strukturi vseh prihodkov in so bili v prvem polletju 2020 

realizirani v višini 24,79% glede na veljavni proračun.  
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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 739.205 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov v skupni višini 739.205,30 € zajema naslednje prihodke: 

• Konto 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend (v polletni realizaciji jih ni bilo). Sredstva 

iz naslova dividend od podjetja HIT d.d. običajno prejmemo v drugi polovici leta. 

• Konto 7102 Prihodki od obresti v višini 164,68 €.  

• Konto 7103 Prihodki od premoženja v višini 739.040,62 €, od tega je 227.597,90 € prihodkov iz 

koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Na tem kontu je tudi za 289.917,59 € prihodkov od 

najemnin od oddajanja infrastrukture v najem (Vodovodi in kanalizacija d.d.). Ostali prihodki so iz 

naslova najemnin za poslovne prostore (12.766,99 €), najemnine za grobove (21.666,38 €), parkirnine 

(86.125,39 €), oddajanja el. energije – fotovoltaika (14.696,79 €), prihodki od najemnin za stanovanja 

(23.039,48 €), prihodki od oddaje zemljišč v najem (18.782,65 €), prihodki od plakatiranja (313,86 €) ter 

drugi prihodki. 

711 Takse in pristojbine 1.099 € 

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 2020 bile načrtovane v višini 3.000,00 €, v prvem polletju pa realizirane v višini 36,63% glede na 

veljavni proračun. 

712 Globe in druge denarne kazni 5.084 € 

Obrazložitev konta 

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščene 

uradne osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V 

prvem polletju let 2020 je iz tega naslova bilo pridobljenih 5.084,30 €, kar je 22,40% glede na veljavni 

proračun. 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 250 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov zajema prihodke od prodaje blaga in storitev in v prvem polletju so bili realizirani 

v višini 250,00 EUR oz. 125% glede na veljavni proračun.  

714 Drugi nedavčni prihodki 26.366 € 

Obrazložitev konta 

Ta podskupina kontov zajema prihodek od drugih nedavčnih prihodkov v višini 26.366,24 €, od tega so 

prihodki od komunalnih prispevkov 23.098,77 €. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 

komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. Na podlagi veljavnih odlokov Občine se 

komunalni prispevek obračuna investitorju oziroma lastniku objekta, ki se na novo priključuje na 

komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta. Komunalni prispevek se odmerja za 

potrebe gradnje ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Ker je 

višina komunalnih prihodkov odvisna od števila in obsega novogradenj, ga je težko planirati. 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 € 

Obrazložitev konta 

Kapitalski prihodki se delijo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in na prihodke od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih osnovnih sredstev. Seznam stvarnega premoženja namenjenega razpolaganju je 

vsebovan v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V prvi polovici leta niso bili 

realizirani. 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v prvem polletju niso bili realizirani. 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 € 

Obrazložitev konta 

Ta skupina kapitalskih prihodkov zajema prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v 

skladu Z načrtom ravnanja z občinskim premoženjem. 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 207.661 € 

Obrazložitev konta 

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz 

državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih 

izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova 

davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki pridobljeni iz naslova prodaje 

proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov 

ali drugih blagajn javnega financiranja. 

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 6,22 odstotni delež in so bili v prvem polletju 

realizirani v višini 207.660,98 € oziroma 28,82 odstotnih točk glede na plan. 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 76.443 € 

Obrazložitev konta 

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij smo prejeli sredstva iz državnega proračuna 

(konto 740) v skupni višini 76.443,10 € oziroma 19,65% glede na plan. 

V letu 2020 smo iz državnega proračuna prejeli naslednja namenska sredstva: 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za POŽARNO TAKSO - 4.124,87 € 

 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo  - 72.318,23 € 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 131.218 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so v prvem polletju znašala 

131.217,88 EUR in sicer : 

 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - za projekt LIGHTING 

SOLUTIONS - 118.880,63 € 
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 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU - za projekt EZTS 

SALUTE-ZDRAVSTVO  - 12.337,25 € 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  0  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 0 €  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 0 € 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 € 

Obrazložitev konta 

V računu finančnih terjatev in naložb se prikazujejo vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev 

ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. 

Sredstva so namenjena povečanju kapitalskega deleža  po  Pogodbi o vplačilu deležev za povečanje 

namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške. Sredstva bodo izplačana v drugi 

polovici leta. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  8 6 0 . 2 7 1  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  1.139.729 €  

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000 € 

500 Domače zadolževanje 1.000.000 € 

Obrazložitev konta 

Občina ima v Odloku o proračunu predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 1.024.151,00 € na 

podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin in sicer 1.000.000,00 EUR za nakup športnega centra ter 

24.151,00 EUR za ureditev krožišča pri Hoferju. Občina se je za nakup športnega centra zadolžila v 

mesecu maju 2020, za preostali znesek (zadolžitev pri MGRT) pa je podpis pogodbe tako kot vsako leto 

predviden v drugi polovici leta.  

 

55 ODPLAČILA DOLGA 139.729 € 

550 Odplačila domačega dolga 139.729 € 

Obrazložitev konta 

Občina ima najete dolgoročne kredite in sicer: 

- enega pri  Banki Intesa Sanpaolo d.d. 

- enega pri Unicredit banka Slovenije d.d. – občina je kredit najela v mesecu maju za nakup športnega 

centra, prvi obrok pa je zapadel v plačilo dne 30.06.2020 

- štiri pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, trije se že odplačujejo. 

V letošnjem letu je občina pričela z odplačevanjem glavnice kredita najetega v letu 2018 pri MGRT na 

podlagi 23. člena ZFO, ki se vrača v dveh letnih anuitetah. Prva polletna anuiteta zapade v plačilo 15. 

marca proračunskega leta, druga pa 15. septembra proračunskega leta. Ta kredit je bil pridobljen za 

obnovo knjižnice v Šempetru. Kredit pridobljen v letu 2019 za ureditev parkirišča nasproti zelenega vrta 

v Vrtojbi bo občina začela odplačevati 15. marca 2021. 

V prvem polletju je Občina odplačala glavnice v skladu z anuitetnimi pogoji pogodb. 

vrsta kredita 
začetek 

odplačila 

konec 

odplačila 

višina 

glavnice/mesec 

letno odplačilo 
glavnice leto 2020 

polletno odplačilo 
glavnice v letu 
2020 

SANPAOLO BANK 29.09.2017 28.02.2023 20.091,06 € 241.092,72 € 120.546,36 € 

MGRT 15.03.2018 15.09.2026 1.603,83 € 3.207,66 € 1.603,83 € 

MGRT 15.03.2019 15.09.2027 1.669,50 € 3.339,00 € 1.669,50 € 

MGRT 15.03.2020 15.09.2028 2.020,45 € 4.040,90 € 2.020,45 € 

MGRT 15.03.2021 15.09.2029 1.979,49 € 0,00 € 0,00 € 

Unicredit Banka Slovenije 30.06.2020 29.05.2026 13.889,00 € 97.223,00 € 13.889,00 € 

skupaj letne glavnice vseh 
kreditov        348.903,28 € 139.729,14 € 
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NAMENSKI PRIHODKI 
 

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  Znesek v EUR  

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019                    2.503,43    

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020                    4.124,87    

Poraba v prvem polletju 2020                  10.000,00    

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020 -                 3.371,70    

  
Turistična taksa  Znesek v EUR  

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019 -             230.248,98    

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020                    4.160,97    

Poraba v prvem polletju 2020                  30.117,44    

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020 -             256.205,45    

 
 Kapitalski prihodki  Znesek v EUR  

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019 -          1.653.256,06    

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020                              -      

Poraba v prvem polletju 2020                  85.280,33    

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020 -          1.738.536,39    

  
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov  Znesek v EUR  

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019 -             434.603,79    

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020                              -      

Poraba v prvem polletju 2020                    4.981,88    

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020 -             439.585,67    

 
 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  Znesek v EUR  

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019 -        10.098.839,57    

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020                  30.037,43    

Poraba v prvem polletju 2020                    3.980,05    

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020 -        10.072.782,19    

 
 Prihodki od komunalnega prispevka, koncesijska dajatev od iger na srečo, NUSZ in 

najemnine za gospodarstvo 
 Znesek v EUR  

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019             8.367.460,28    

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020                  23.098,77    

                 227.597,90    

                 381.394,13    

                 289.917,59    

                922.008,39    
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Poraba v prvem polletju 2020                642.093,67    

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020             8.647.375,00    

 
 

 
 Skupaj namenski prihodki Znesek v EUR 

Dejanski prenos še neporabljenih sredstev iz leta 2019 -4.046.984,69 

Realizacija prihodka v prvem polletju 2020 960.331,66 

Poraba v prvem polletju 2020 776.453,37 

Znesek, ki se prenaša v drugo polletje 2020 -3.863.106,40 
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II. POSEBNI DEL 

A. BILANCA ODHODKOV  

 

01 Občinski svet  4 0 . 5 0 7  €  

01 POLITIČNI SISTEM  40.507 €  

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 

Šempeter- Vrtojba. 

0101 Politični sistem 40.507 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, 

političnih strank ter dveh krajevnih odborov. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu 

nalagajo materialni predpisi in sicer Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut 

Občine Šempeter-Vrtojba, Poslovnik Občine Šempeter-Vrtojba in druga področna zakonodaja ter naloge. 

Dolgoročni izidi 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 40.507 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva se namenjajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, stroškov sej 

vključno s televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. Občinski svet, katerega pristojnosti 

določa Statut Občine Šempeter Vrtojba, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 

dolžnosti OŠV. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o 

uravnoteženju javnih financ in druga področna zakonodaja. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Opravljeno je bilo predvideno število sej občinskega sveta skladno s programom dela. 



 

 18 

010101 Delovanje občinskega sveta - sejnine 19.307 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v skladu s planom in sicer v višini 43,88% glede na veljavni proračun oz. 

19.306,68 EUR. Iz te postavke se izplačujejo sejnine oziroma nagrada za udeležbo na sejah občinskega 

sveta izvoljenim in imenovanim. Sejnine se izplačujejo skladno s pravilnikom, poraba planiranih sredstev 

je povezana s sejami občinskega sveta. Vsakemu svetniku pripada nagrada za udeležbo na seji in sicer v 

odstotku od županove mesečne bruto plače. 

010103 Financiranje političnih strank 2.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za financiranje političnih strank iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba  je Sklep o načinu 

financiranja političnih strank v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS št.: 19/2019), po katerem so 

politične stranke, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2018 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. Postavka je realizirana v višini 

25,00% glede na veljavni proračun. 

010106 Delovna telesa občinskega sveta 3.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v skladu s planom, in sicer v višini 41,33%. Sredstva so bila porabljena za 

financiranje sejnin strokovnih komisij kot nagrada za udeležbo predsednika ali člana na sejah odborov in 

komisij. Obračuna se v odstotku od županove mesečne bruto plače. 

010110 Reprezentanca 376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena porabi sredstev za reprezentanco občinskemu svetu so realizirana v višini 

37,62% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za pogostitev med odmori sej. 

010111 Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena za nakup računalniške opreme (strojne in programske opreme) niso bila 

porabljena v prvem polletju glede na veljavni proračun. 

010113 Protokol 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo protokolarnih stroškov občinskega sveta. Postavka v prvem 

polletju ni bila koriščena. 

010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej 2.743 € 

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 27,43% od veljavnega proračuna. 
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010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški 1.425 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se pokrivajo obratovalni stroški KO Vrtojba. Sredstva so bila realizirana v manjšem obsegu in 

sicer v višini 41,90% od veljavnega proračuna. Obratovalni stroški zajemajo porabo električne energije, 

vode in komunalne storitve. 

010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje 182 € 

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 3,64% 

veljavnega proračuna. 

010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški 1.379 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabljena sredstva na postavki so bila namenjena obratovalnim stroškom KO Šempeter (električna 

energija, voda in komunalne storitve, telefon, faks in elektronska pošta). Sredstva so bila realizirana v 

višini 40,55% glede na veljavni proračun. 

010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so bila sredstva porabljena za delovanje odbora, in sicer za stroške pogostitev povabljenih ob 

prireditvah in srečanjih, ki jih ob prireditvah organizira KO, ter za druge operativne odhodke. Postavka v 

prvem polletju ni bila realizirana. 

010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku 373 € 

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 porabljena v višini 7,32%. 

010120 Bilten - glasilo 8.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 51,31% glede na veljavni proračun. Postavka zajema založniške in 

tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, drugi splošni material in storitve ter plačila po avtorskih in 

podjemnih pogodbah. 

010122 Izobraževanje članov občinskega sveta 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izobraževanju članov občinskega sveta. Proračunska postavka v prvem polletju ni 

bila koriščena. 

010123 Mednarodno sodelovanje 275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje sodelovanja s pobratenimi občinami in drugimi  

ustanovami in organizacijami iz tujine. Postavka je bila realizirana v višini 6,10% glede na veljavni 

proračun. 
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02 Nadzorni odbor 2 . 5 1 0  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 2.510 €  

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora. 

0203 Fiskalni nadzor 2.510 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Občine Šempeter-

Vrtojba. Nadzorni odbor Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: OŠV) opravlja nadzor skladno z 

njihovimi pristojnostmi. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor 

nad porabo proračunskih sredstev z vidika gospodarnosti in zakonitosti. 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.510 € 

Opis realizacije podprograma 

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja 

izdela končno poročilo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Šempeter Vrtojba. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad 

porabo proračunskih sredstev. 

020201 Delovanje nadzornega odbora 1.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 33,89% oz. 1.694,54 EUR. Namenjena je bila za izplačilo sejnin 

udeležencem odborov. Sejnine nadzornega odbora se izplačujejo skladno s pravilnikom in na podlagi 

udeležbe na sejah odbora. 

020202 Reprezentanca 175 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor je porabil 34,90% sredstev za reprezentanco. Sredstva so namenjena za kavo in vodo ob 

sejah. 

020203 Izobraževanje članov nadzornega odbora 641 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izobraževanja članov nadzornega odbora. Postavka je bila v 

prvem polletju realizirana v višini 32,03%. 



 

 21 

03 Župan  1 6 3 . 8 6 4  €  

01 POLITIČNI SISTEM  31.891 €  

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema dejavnost župana in podžupana. 

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon 

o lokalni samoupravi, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, 

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Zakon o prispevkih za 

socialno varnost, Kolektivna pogodba za javni sektor, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih 

financah. 

0101 Politični sistem 31.891 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Gre za vse naloge, povezane 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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu 

nalagajo zakoni in ostali akti. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 31.891 € 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je 

upošteval razpoložljiva sredstva. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Naloge so bile izvedene, gospodarno in učinkovito v okviru predvidenih. 

030104 Plače in nadomestila podžupana 4.642 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 48,86% glede na veljavni proračun in sicer v vrednosti 4.641,90 EUR. 

Izplačila plače uravnava plačna lestvica. 

030105 Plača, regres za letni dopust 26.483 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru planiranega v višini 52,75%, oz. 26.483,47 EUR. Izplačila plače 

uravnava plačna lestvica. Postavka zajema osnovno plačo, dodatek za delovno dobo, prispevki iz in na 

plače ter regres za letni dopust. 
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030107 Prehrana med delom župan 429 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v znesku 429,44 EUR zajema pa sredstva za prehrano med delom župana. 

030113 Drugi izdatki za službena potovanja 155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so izdatki za službena potovanja, ki niso vezani na projekte in so povezani z delovanjem 

župana. Porabljena je bila v znesku 154,70 EUR. 

030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje 182 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 181,92 EUR, 47,87% glede na veljavni proračun in sicer za dodatno 

pokojninsko zavarovanje. 

030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  8.953 €  

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvedbo protokolarnih dogodkov. 

0403 Druge skupne administrativne službe 8.953 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov ter sredstva za kritje stroškov 

reprezentance. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 8.953 € 

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 1.282 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 12,82 % glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške 

pogostitev in drugi splošni material in storitve. 
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030413 Protokol 7.670 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v  višini 51,13 % 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. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH 123.020 €  

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 cilj 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 123.020 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 

varstva pred požarom. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem zaščite in reševanja ter intervencije ob naravnih in 

drugih nesrečah. 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.603 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite v 

primeru naravnih in drugih nesreč. 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito izvajanje intervencij ob 

nesrečah. 

040710 CZ- telefon, telefax 45 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 26,54% glede na veljavni proračun in sicer za plačilo 

stroškov telefonskih storitev Civilne zaščite. 
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040711 Prenos alarmnih signalov 690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 69,04% glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške 

varovanja ter stroške intervencije. 

040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč 1.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 34,95% glede na veljavni proračun. V skladu z zakonom je treba 

zaklonišča tekoče vzdrževati, sredstva so bila namenjena za izdelavo kontrolnega preizkusa ter 

vzdrževanje zaklonišča. 

040714 Redna dejavnost CZ 6.213 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 83,96% glede na veljavni proračun. Postavka je namenjena delovanju 

CZ. 

040715 Redna dejavnost- društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena društvom, ki delujejo v okviru civilne zaščite. Postavka v prvem polletju ni bila 

koriščena. 

040716 Redna dejavnost - požarna straža 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje redne dejavnosti (požarno stražo). Postavka v prvem 

polletju ni bila realizirana. 

040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. Namenjena je CZ (zdravniške preglede, nadomestilo za 

izgubljen zaslužek, prevoz,...) 

040718 Nakup opreme  MTS za CZ 3.281 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 32,81% glede na veljavni proračun. Civilna zaščita vsako leto 

obnavlja in nakupi novo opremo za zaščito in reševanje. 

040732 CZ -zavarovanja 482 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 34,30% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za 

zavarovanje CZ. 
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040738 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ 284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za popravilo in servis vozil. Postavka je bila v prvem polletju 

realizirana v minimalnem znesku 283,52 EUR oz.18,90% glede na veljavni proračun. Sredstva se rabijo 

glede na potrebe.  

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 110.417 € 

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. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnosti s pomočjo prostovoljnega gasilskega društva je 

zagotavljal primeren sistem protipožarne varnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

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 vozil, 

zavarovanje, kurivo,... v skladu s finančnim načrtom PGD. Postavka je bila realizirana v okviru 

veljavnega proračuna v višini 100%. 

040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na sprejet proračun. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih 

namensko dobi od države iz naslova požarne takse. Požarna taksa je namenski prihodek katerega PGD 

Šempeter porabi za nakup opreme. 

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 in 

sicer v višini 100% glede na sprejet proračun. Sredstva se namenjajo opravljanju lokalne gasilske družbe. 

040707 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost 56.905 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za protipožarno varnost Gasilske zveze. Postavka je bila realizirana v 

višini 52,98% glede na veljavni proračun po pogodbi in v skladu s finančnim načrtom. Občina sofinancira 

plače in materialne stroške za javni zavod. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
 0 €  

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva so namenjena za 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 

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. Sredstva proračunske rezervacije ne 

smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.  

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 

Postavka je namenjena nepredvidenim odhodkom, ki niso planirani v proračunu.  

Na osnovi Odloka o proračunu  je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 €, 

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 prvi polovici leta niso bila koriščena. 
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04 Občinska uprava  2 . 3 2 9 . 2 1 2  €  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
 6.798 €  

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. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 6.798 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa ter stroškom občinske 

blagajne. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja Občine ter večje zadovoljstvo 

občanov. 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 6.798 € 

Opis realizacije podprograma 

Vključeni so stroški plačilnega prometa, provizije, stroški občinske blagajne. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki urejajo to področje so Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni 

predpisi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ocenjujemo, da smo gospodarno upravljali s premoženjem. 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah, do najvišje možne mere optimizirani. 

040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije 3.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov UJP-a ter zajema stroške nadomestila vodenja vrednostnih 

papirjev. Postavka je bila realizirana v višini 96,62% glede na veljavni proračun. 

040206 Občinska blagajna 3.417 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 48,81%. 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. 

 



 

 28 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
 14.586 €  

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti ter usmeritve župana. 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 14.586 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Občina igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitvi meddržavnih odnosov. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Sodelovanje občine na mednarodnih področjih. 

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 14.586 € 

Opis realizacije podprograma 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo 

občine. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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 14.586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje EZTS-GO-ja in izvajanje dveh projektov v okviru EZTS 

GO, projekta Salute/ Zdravstvo in projekta Čezmejni park Soča/Isonzo. Višina porabe sredstev je vezana 

na letni plan dela EZTS-GO in izvajanje aktivnosti v okviru projektov. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  54.973 €  

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). 
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0402 Informatizacija uprave 2.898 € 

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 izidi glavnega programa 

Kvalitetno in stabilno e-poslovanje znotraj uprave in v odnosu do strank ter zakonska skladnost rešitev. 

04029001 Informacijska infrastruktura 2.898 € 

Opis realizacije podprograma 

Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture za dosego hitrega in učinkovitega dela. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje računalniške opreme. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru razpoložljivih sredstev se je posodabljalo informacijske rešitve za učinkovitejše delo notranjih 

uporabnikov. 

040401 Informatika (strojna in programska oprema) 2.898 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup programske opreme za občinsko upravo (sredstva so bila porabljena za 

nakup dveh novih prenosnikov). Postavka je bila realizirana v višini 36,22% glede na veljavni proračun. 

0403 Druge skupne administrativne službe 52.076 € 

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 izidi glavnega programa 

Stabilno delovanje spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave. 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 3.169 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih in druga področna zakonodaja. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Oglaševalsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji občine ter ostalo dogajanje, ki je ključno za 

samo promocijo občine. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave. 

040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov 2.972 € 

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 59,43% glede na veljavni proračun. 

040403 Stroški občinske spletne strani 198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnavljanje občinske spletne strani. Postavka 

je bila v  prvem polletju porabljena v višini 19,76%. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 4.269 € 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Vsi prazniki, vključno z občinskim praznikom, so bili primerno obeleženi. Ob raznih priložnostih so bila 

podarjena protokolarna darila in pripravljen ustrezen grafični material za protokol. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen. 

040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav…) 315 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo osrednjega občinskega praznika. Sredstva so namenjena 

organizatorjem, pripravi prostora in pogostitvi. Postavka v prvi polovici leta je bila koriščena 3,5 %, 

večina odhodkov pa bo nastala v drugem polletju. 

040416 Večje občinske prireditve 578 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za večje prireditve v občini. Postavka je bila realizirana v višini 5,20 % v glede na 

veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev prireditvenih prostorov, tiskarske storitve, 

pogostitev, nastopajoče,... 

040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) 643 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena organizaciji in izvedbi praznovanja ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti in ob dnevu državnosti. Vključeni so tudi materialni stroški, izplačila honorarjev nastopajočih 

ter drugi izdatki, ki spremljajo prireditve. Postavka je bila do sedaj realizirana 15,67%. Ostala sredstva 

bomo potrebovali  v drugi polovici leta. 
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040423 Promocija občine 2.735 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena promociji občine (sejmi, promocijski članki, razne 

objave, razni stroški namenjeni predstavitvam občine…). Izvedena je bila promocija občine v reviji Svet 

24 - turistična patrulja, v časopisu Goriška (Primorske novice) ter v časopisu Eko dežela. Realizacija na 

postavki znaša 2.734,63 EUR kar predstavlja 39,07 % porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem44.637 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 

druga področna zakonodaja. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z vzdrževanjem tekočega in investicijskega značaja, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, se ustrezno 

ohranja oz. povečuje vrednost občinskega premoženja in zagotavlja njegova uporabnost. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 8.812 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema obnove in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine. V prvem polletju so bila 

izvedena naslednja dela: 

- pozidava odprtin na objektu trgovine Čebron in trafiki v Šempetru 

- popravilo fasade na hranilnici v Vrtojbi 

- barvanje vrat in popravilo polken na dvorcu Coronini 

- ureditev odvodnjavanja okrog balinišča v Vrtojbi 

- popravilo strehe na dvorcu Coronini 

- popravilo in barvanje fasade dvorca Coronini 

- servis klima naprave na zadružnem domu 

- oljni premaz parketa v dvorcu Coronini 

040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov 376 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki v prvem polletju so bila porabljena  v višini 10,44% glede na veljavni proračun in 

sicer za potrebe plačila predujmov stroškov sodnih izvedencev, določenih na podlagi sklepa sodišča. 

040409 Pravno zastopanje občine 9.692 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 35,90% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena  za 

poplačilo stroškov odvetnikov za postopke, ki tečejo na sodišču. 
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040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine 1.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 9,46% glede na veljavni proračun. Namenjena je 

tekočemu vzdrževanju objektov v lasti občine: servis in vzdrževanje dvigala, pregled in meritve 

strelovodne naprave, pregled gasilnih aparatov, pregled in preizkus plinske kotlovnice, pregled in 

preizkus drugih sistemov požarne zaščite, dimnikarske storitve, servis konvektorja, servis požarnih loput 

in protipožarnih ventilov,...) 

040415 Oprema objektov v lasti občine 5.807 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je realizirana dobava in vgradnja razstavne omare v dvorcu Coronini. 

040422 Tekoči stroški objektov v lasti  občine 8.556 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 42,25% glede na veljavni proračun. To so stroški za 

elektriko, vodo in smeti za vse objekte v lasti občine. 

040424 Zavarovanje objektov v lasti občine 6.683 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru plana in sicer v višini 66,83% 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 2.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 30,79% glede na veljavni proračun. Postavka zajema varovanje vseh 

zgradb v lasti občine. 

040426 Notarske storitve 923 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 18,45% glede na veljavni proračun in sicer za poplačilo notarskih 

storitev. 

040649 Nakup avtomobila 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena nakupu novega službenega vozila. Postavka v prvem polletju ni 

bila realizirana. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 304.142 €  

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi in druga področna zakonodaja. 



 

 33 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 5.227 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo. 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 487 € 

Opis realizacije podprograma 

Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Občina Šempeter-Vrtojba je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS). 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS) 487 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru plana 48,70% glede na veljavni proračun. Občina plačuje članarino 

SOS. 

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 

Na proračunski postavki so bili predvideni stroški skladno s pogodbo o vodenju lokalne akcijske skupine 

(LAS) V objemu sonca za leto 2020. Aktivnosti so bile realizirane v celoti. 

0603 Dejavnost občinske uprave 298.915 € 

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 izidi glavnega programa 

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. 



 

 34 

06039001 Administracija občinske uprave 298.915 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, 

povezane z delovanjem občinske uprave. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Občinska uprava je delovala skladno s predvidenim načrtom dela. Posodobitev notranjih procesov je 

izboljšalo kakovostno izvajanje pravic porabe proračunskih sredstev. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 230.690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 230.689,77 EUR, kar pomeni 53,39% Izplačila plače uravnava plačna 

lestvica. Javnim uslužbencem in funkcionarjem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. 

040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje 3.165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v znesku 3.164,73 EUR oz. 50,01 % Znesek zaposlenega je odvisen od 

delovne dobe v javnem sektorju in starosti zaposlenega. Dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo 

dogovorjeno zaradi neusklajene rasti plač v javnem sektorju. 

040622 Pisarniški material in storitve 3.563 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,59% glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila 

namenjena za pisarniški material, ki ga uporablja občinska uprava pri svojem delu. 

040623 Čistilni material in storitve 1.488 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna v višini 27,06%. Sredstva na postavki so bila 

namenjena za nakup čistilnih sredstev ter storitev čiščenja objektov v lasti občin. 

040626 Časopisi, revije in strokovna literatura 3.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,12% glede na veljavni proračun. Večina postavke predstavlja 

naročnina na PRESSCLIPPING - članki o občini,  IUS software - zbirka ažurnih predpisov, revija IKS za 

računovodstvo. 
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040627 Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme 10.527 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 47,85% 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, Doksis, HKOM, PISO, Local Press, e-hramba,..). 

040630 Električna energija 4.327 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 31,47% glede na veljavni proračun. Zajema 

porabo električne energije, ki jo porabimo v Coroninijevem dvorcu. 

040631 Stroški ogrevanja 4.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 45,49% glede na veljavni proračun. Sredstva postavke so bila 

namenjena za plačilo zemeljskega plina in kurilnega olja. 

040632 Voda in komunalne storitve 401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 42,17% glede na veljavni proračun in zajema porabo vode za 

občinsko upravo. 

040634 Telefon, mobitel, fax 2.078 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 25,97% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 

plačilo stroškov vseh telefonov in mobilnih telefonov občinske uprave. 

040635 Poštnina in kurirske storitve 1.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 30,64% glede na veljavni proračun in zajema stroške poštnine in 

kurirskih storitev. 

040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini  38,17% glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila 

namenjena za plačilo goriva za občinsko upravo. 

040637 Vzdrževanje in popravila vozil 186 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 9,29% glede na veljavni proračun, sredstva so bila porabljena za 

servis avtomobila. 

040638 Pristojbine za registracijo vozil 140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 28,08 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 

plačilo cestne takse in tehničnega pregleda službenega vozila. 



 

 36 

040639 Zavarovalne premije za motorna vozila 147 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 6,99% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za 

plačilo zavarovanj za službena vozila. 

040642 Stroški izobraževanja zaposlenih 1.266 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 25,32% glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena plačilu 

seminarjev in izobraževanj zaposlenih. 

040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev 16.969 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 51,42% glede na veljavni proračun. Postavka vsebuje plačilo za delo 

zunanjih sodelavcev občine. 

040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za študentske prakse in druga dela prek študentskega servisa, predvsem poleti. V 

prvi polovici leta 2020 proračunska postavka ni bila realizirana. 

040651 Tekoče vzdrževanje opreme 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta 2020 ni še bila realizirana. 

040661 Stroški bančnih storitev 601 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo bančnih stroškov, ki nastanejo pri pologu gotovine 

občinskih taks. Postavka je bila realizirana v višini 40,09% glede na veljavni proračun. 

040662 Drugi stroški proračuna 9.484 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 86,22% glede na veljavni proračun. Postavka zajema stroške, ki jih ni 

mogoče planirati in so ponavadi enkratne narave (SAZAS, stroški zdravniških pregledov, pristojbina za 

vzdrževanje gozdnih cest, predhodno teoretično usposabljanje in preizkus usposobljenosti, nadomestilo za 

kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov,.). 

040666 Revizijske storitve 3.529 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 50,41%. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema sredstva za tekoče stroške nakupa opreme upravnih prostorov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 

druga področna zakonodaja. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeni so bili tako prostorski pogoji kot tudi oprema za nemoteno delo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Na področju vzdrževanja upravne stavbe je bilo opravljeno predvsem redno tekoče vzdrževanje v okviru 

razpoložljivih sredstev. 

040652 Nakup pisarniškega pohištva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu pisarniške opreme, v prvem polletju sredstva niso bila realizirana  glede 

na veljavni proračun. 

040653 Nakup telekomunikacijske opreme 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme. Sredstva v prvem polletju niso 

bila realizirana. 

040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave. Postavka v 

prvem polletju ni bila realizirana. 

 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.047 €  

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 cilj 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 1.047 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 1.047 € 

Opis realizacije podprograma 

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varnosti cestnega prometa. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izboljšali smo kvaliteto na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede 

varnostni v cestnem prometu. 

040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvi polovici leta 2020 realizirana v višini 19,04%. Sredstva na postavki so namenjena 

delovanju Sveta 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 

Sredstva na postavki so namenjena za zagotavljanje večje varnosti občanov. Sredstva na postavki v prvem 

polletju niso bila porabljena. 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.975 €  

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. 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 3.975 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 

brezposelnih oseb preko programov javnih del. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 3.975 € 

Opis realizacije podprograma 

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del. 



 

 39 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji so bili uspešno izvedeni v okviru možnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Občina je v celoti realizirala program izvajanja javnih del, ki ga je v razpisanem programu odobrila 

območna enota Zavoda za zaposlovanje RS. 

041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 3.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za prispevek pri izvajanju programa javnih del. Postavka je bila 

realizirana v višini 14,86% glede na veljavni proračun. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 13.036 €  

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 Šempeter-Vrtojba. 

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 2.562 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V glavni program so vključeni izdatki za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.562 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Občine Šempeter Vrtojba, Zakon o kmetijstvu. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območji s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih 

možnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilji so lahko doseženi samo na daljši rok, kar pomeni da bo potrebno kontinuirano 

prizadevanje za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 
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041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za subvencije v kmetijstvo. Postavka bo realizirana v drugem polletju. 

041103 Podpora investicij v kmetijstvu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za podporo investicij v kmetijstvu. Postavka bo realizirana v drugem 

polletju. 

041105 Subvencije v kmetijstvo - društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za subvencije v kmetijstvo in sicer za društva. Postavka bo realizirana 

v drugem polletju. 

041116 LAS Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju2.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sodelovanju občine ter sofinanciranju projektov v okviru razpisa LAS. 

Projekt Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine je bil iz strani MGRT potrjen dne 4.2.2019. 

Vodilni partner pa je z MGRT podpisal pogodbo 25.3.2019. Realizacija na postavki je 2.562,00 EUR kar 

predstavlja 36,95% porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041118 LAS - projekt pot miru 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki LAS - Projekt pot miru so predvideni stroški sofinanciranje občine pri projektu na področju 

kulturne dediščine iz 1. svetovne vojne, pri katerem sodeluje več občin. Gre za projekt sodelovanja, kjer 

se kot partnerji prijavijo LAS. Realizacije v tem obdobju še ni bilo, saj je občina za izvedbo aktivnosti 

vezana na ostale deležnike. 

041123 Walk of peace 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Walk of Peace je strateški projekt, ki poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V - A Italia - 

Slovenija 2014-2020. Občina Šempeter - Vrtojba sodeluje pri projektu posredno zaradi omejitve števila 

partnerjev. Realizacije na postavki trenutno še ni. Aktivnosti na projektu potekajo po planu in v dogovoru 

s partnerstvom. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 8.253 € 

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 izidi glavnega programa 

Občina zgledno skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil s področja zaščite živali. 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 8.253 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišča za živali. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Občina s pomočjo koncesionarja skrbi za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. Za vse živali 

najdene na območju občine je bilo primerno poskrbljeno. 

041109 Azil za pse in odvoz živali 8.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje in plačevanje tovrstnih aktivnosti predpisuje zakonodaja. Postavka je bila realizirana v višini 

58,95% glede na veljavni proračun. 

041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za gospodarjenje z divjadjo, ki jih občina pridobi in so namenska. Sredstva na 

postavki v prvi polovici leta niso bila realizirana. 

1104 Gozdarstvo 2.220 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje 

gozdov, prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov. 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 2.220 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za 

vzdrževanje gozdnih cest. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

S kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste je omogočeno izkoriščanje gozdov in njegovih naravnih 

danosti. 

041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti 2.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti: 

- popravilo makadamske poti Sv. mark-Stara gora 

- popravilo makadamske poti Griči 14 

- popravilo makadamske poti Čuklje parc. št. 3581. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 23.640 €  

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. 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
 23.640 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 23.640 € 

041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje 3.135 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za:   

- izdelava letnega poročila LEK 

- izvedbene aktivnosti iz LEK 

- poročilo z letnimi sumarnimi kazalci spremljanja učinkov projekta OVE-za sanirane objekte in 
kotlovnice 

- poročilo z letnimi sumarnimi kazalniki spremljanje učinkov OVE - za sončno elektrarno na protihrupni 
ograji 

- izvajanje upravljanja z energijo 

- letni najem sistema ENS in informacijsko vzdrževanje sistema za objekt Podružnična osnovna šola 
Vrtojba  

041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vzdrževalna dela na fotovoltaični elektrarni. V prvem polletju teh stroškov ni bilo. 

041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito 

razsvetljavo javnih stavb 20.505 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru projekta  se izvajajo skladno s pogodbo o dotaciji sofinanciranja med Organom 

upravljanja ter občino kot vodilnim partnerjem z dne 1. decembra 2017. Izvedena je bila nadgradnja in 

posodobitev katastra javne razsvetljave na območju celotne občine, izdelana PZI za razsvetljavo v vrtcu 

enota Sonček, izvedena zamenjava razsvetljave v OŠ IR v Šempetru ter kratek film z naslovom "Družina 

Hribar varčuje", ki služi osveščanju javnosti o varčevanju s porabo energije. Trenutno je realizacija na 

postavki  20.505,04 EUR, oziroma 24,61 %. Projekt se je podaljšal do konca 10/2020. V sklopu dodatnih 

sredstev bomo v letu 2020 zamenjali stavbno pohištvo na objektu KO Šempeter. 



 

 43 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 341.241 €  

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.. 

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). 

Enotni programski dokumenti: Zakon o cestah,  Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v 

cestnem prometu, Zakon o graditvi objektov. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 341.241 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 51.072 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o 

pravilih cestnega prometa 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Za celotno območje izvaja aktivnosti koncesionar, ki skladno s sprejetim letnim programom izvaja 

predvidena dela. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvedena dela so omogočila zagotavljanje osnovne prometne varnosti, urejena in dopolnjena je bila tudi 

prometna signalizacija. 

041317 Vzdrževanje javnih površin 2.275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju javnih površin.  

Sredstva so bila porabljena za: 

- odstranitev borovega prelca Ul. Ivana Suliča 16 b 

- izdelava makadamskega parkirišča pri Opekarniški ulici 

- izkop obstoječih rastlin in zasaditev novih 

- ureditev poti ob igrišču Pod Laze. 

041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic ter kolesarskih poti 48.797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju lokalnih cest in ulic: 

- vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin 

- odvodnjavanje, 

- ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme 

- vzdrževanje semaforjev 

- barvanje talnih označb na MMP Vrtojba 

- postavitev prečnih ovir na kolesarski cesti v Šempetru 

- popravilo lukenj na Poljski poti v Vrtojbi. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 90.611 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar 

posledično pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, čeprav se zaradi objektivnih razlogov 

nekateri projekti niso uresničili. 

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena. V izdelavi je projekta dokumentacija 

kolesarske poti. Poraba je predvidena v drugi polovici leta. 
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0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji gospodarske infrastrukture na območju OPPN Vrtojba (izdelava 

projektne dokumentacije za gospodarsko javno infrastrukturo, Izdelava IDZ in PZI načrta "Severne 

dostopne ceste in krožišča v okviru obrtne cone na mejnem prehodu Vrtojba"), v zameno za plačilo 

komunalnega prispevka.  

V prvem polletju sredstva niso bila koriščena. 

0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0%. Objavljen je 

javni razpis za izbor izvajalca gradnje kolesarske poti. Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020 in 

prvi polovici leta 2021. 

041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti 817 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema urejanje poti: 

- popravilo makadamske poti Laze - Opekarniška cesta 

- popravilo poljske poti pri bivši karavli v Vrtojbi 

041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, 

peš poti) 4.939 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo: 

- PZI načrt za kolesarsko stezo ob Ul. 9. september 

- izdelava geodetskega načrta. 

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

Vrtojba-Razdrto) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0 %. Objavljen je 

javni razpis za izbor izvajalca gradnje kolesarske poti. Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020 in 

prvi polovici leta 2021. 

041349 Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena. V izdelavi je projektna dokumentacija PZI 

kolesarske poti (odsek prepust Bazaršček in izvenivojsko križanje kolesarske poti z državno cesto 

Šempeter-Volčja Draga). Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020. 

041377 Izdelava  mostu in povezovalne poti Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun, čaka se sprejem OPN-ja. 
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041379 Ureditev Vrtojbenske ulice 84.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev vrtojbenske ceste: 

- izdelava podboja za kanalizacijo pod železniško progo v Šempetru. 

041441 Ukrepi celostne prometne strategije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so predvideni stroški, ki so povezani z ukrepi CPS, kot je npr. Evropski teden 

mobilnosti. V okviru trajnostne mobilnosti sta bili pripravljeni prijavi za sofinanciranje na razpis 

Ministrstva za infrastrukturo. Predvidoma bo realizacija v drugi polovici leta. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 67.037 € 

Opis realizacije podprograma 

Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem negativnih 

vplivov na okolje. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z vsakoletnim postopnim vlaganjem in izvajanjem investicij za omenjeni podprogram se dolgoročni cilji 

postopno uresničujejo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu 65.737 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se izvaja za dve 

občini: Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica na podlagi koncesijske pogodbe, 

podpisane  dne 1. 7. 2007 ter aneksov 1, 2, 3, 4 in 5.  

NAMEN IN CILJI: izvajanja javnega prometa je čistejše in urejeno okolje, prijetno bivanje in varnost 

udeležencev v prometu. 

Postavka je bila realizirana v višini le 37,56 %, ker se javni prevoz v času razglašene epidemije COVID-

19 ni izvajal. 

041367 Ureditev opekarniške ulice 0 € 

Sredstva na postavki še niso bila koriščena. 

041435 Ureditev krožišča pri Hoferju 1.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0,35%. Objavljen 

je bil javni razpis za izbor izvajalca gradnje ter izbran izvajalec del. Poraba je predvidena v drugi polovici 

leta 2020. 
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041439 Ureditev križišča pri semaforju 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki še niso bila koriščena. Trenutno se preverja ali je v primeru zapore prometa skozi 

center Šempetra, možna izvedba krožnega križišča. 

041440 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem poletju sredstva na postavki niso bila porabljena, planira se porabo v drugi polovici leta oziroma 

v naslednjem letu. 

041444 Urejanje Krožne ceste 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je PZI projekt. 

13029004 Cestna razsvetljava 132.521 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v 

cestnem prometu 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje mreže javne razsvetljave. 

041312 Plačilo javne razsvetljave 28.848 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena plačilu javne razsvetljave na območju Občine Šempeter-Vrtojba. 

NAMEN IN CILJI: zmanjševanje porabe energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin.  

Postavka je bila realizirana v višini 48,08 %, kar je v okviru pričakovane porabe. 

041322 Obnova JR Vrtojba 63.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena obnovi JR v Vrtojbi. 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo svetilk javne razsvetljave v Vrtojbi. 

041323 Obnova JR Šempeter 40.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena obnovi JR v Šempetru.  

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo svetilk javne razsvetljave v Šempetru. 
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041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 0 € 

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. 

Okvare javne razsvetljave se odpravljajo tekoče. Finančni rezultat ne odraža dejanskega stanja, ker 

izvajalec vzdrževanja fakture za opravljene storitve v prvem polletju leta 2020 še ni izstavil. Ocenjujemo, 

da bo proračunski znesek zadostoval za kritje stroškov do konca leta. 

1306 Telekomunikacije in pošta 0 € 

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. Proračunska postavka še ni bila realizirana. Aktivnosti 

potekajo skladno s planom. 

 

14 GOSPODARSTVO 38.204 €  

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 8.087 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. 
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 8.087 € 

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. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na 

območju občine. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Nadaljevali smo s financiranjem programov Regijske razvojne agencije in Primorskega tehnološkega 

parka, sofinancirali različne aktivnosti ter podpirali dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva. 

041401 Priprava razvojnih programov in projektov 2.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena strokovni pomoči ter izdelavi dokumentacije za pripravo projektnih 

predlogov, investicijske dokumentacije ter poročil. Realizacija na postavki znaša 2.330,00 EUR, kar 

predstavlja 11,65% porabo sredstev glede na veljavni proračun. 

041404 Programi razvojnih agencij 1.176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje razvojnih agencij – RRA Severne Primorske, PRC – 

Posoški razvojni center (za izvajanje programov ter projektov  lokalnega, regionalnega, mednarodnega in 

strateškega pomena ter skupnih projektov sodelovanja med občinami).  

Realizacija na postavki trenutno znaša 1.176,17 EUR. 

041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena Primorskemu tehnološkemu parku za izvedbo projektov s področja 

promocije inovativnega podjetništva v letu 2020 (Projekt POPRI in projekt: 'Koraki do uspeha' - 

Promocijsko-motivacijski dogodki za različne ciljne skupine).  

Realizacije na postavki še ni. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta. 

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 3.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena skladu za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega 

javnega razpisa.  

Realizacija na postavki znaša 3.372,89 EUR, kar predstavlja 7,10% porabo sredstev glede na veljavni 

proračun. Realizacija preostalih sredstev bo predvidoma v drugi polovici leta. 
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041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za dodelitev finančnih spodbud na podlagi javnega razpisa 

podjetnikom za razvoj podjetništva in zaposlovanja v občini. Javni razpis je zaključen, prijaviteljem so 

bile posredovane odločbe.  

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

041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 1.208 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0,24%. V prvi 

polovici leta je bil objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca gradnje ter izbran izvajalec del. 

Gradbena dela so v teku, poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020. 

041546 Urejanje infrastrukture-poslovna cona Lavžnik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki niso bila koriščena.  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 30.117 € 

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 izidi glavnega programa 

- 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. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 30.117 € 

Opis realizacije podprograma 

Sredstva za sofinanciranje programa Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladino, sofinanciranje 

programov turističnih društev ter sofinanciranje prireditev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno 

uresničujemo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Sredstva smo namenili za sofinanciranje turističnih programov v občini. 

041403 Novoletna okrasitev mesta 9.502 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki namenjena za novoletno okrasitev občine, so bila porabljena v višini 99,62 % za 

postavitev in okrasitev smrek in okrasitev z lučkami. 
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041407 Sredstva za turistične programe 1.211 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šempeter-

Vrtojba. Razpis v letu 2020 je zaključen, realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta. Trenutna 

realizacija na postavki v višini 1.211,49 EUR kar predstavlja 11,76% porabo sredstev glede na veljavni 

proračun, se nanaša na izvedbo plačila na podlagi lanskega razpisa. 

041408 KŠTM - programi, turizem 15.900 € 

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 79,90% v skladu z izvedenim programom. 

041423 Novoletno praznovanje - organizacija 3.504 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena v višini 97,32% glede na veljavni proračun in bila namenjena za novoletno 

praznovanje konec leta 2019 (prižig lučk, okrasitev občinske stavbe...). 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 171.007 €  

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 171.007 € 

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 izidi glavnega programa 

Zastavljene naloge na področju ravnanja z odpadki so bili v veliki meri realizirani, na področju ravnanja z odpadno 

vodo pa je bil zaključen projekt gradnje centralne čistilne naprave. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.982 € 

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,.. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji se uresničujejo na daljši rok. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Predvidena dela so bila v veliki meri realizirana. 

041515 Ekološki otoki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi ekoloških otokov v Občini. 

041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih 4.982 € 

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 višini 49,82%, kar je v okviru pričakovanih stroškov. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.980 € 

Opis realizacije podprograma 

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Odlok o gospodarskih javnih službah 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji se postopno uresničujejo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izgradnja kanalizacije ter čistilne naprave 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. 

041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje 3.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo kanalizacijskih priključkov v Vrtojbi in Šempetru. 

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 
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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 prvem polletju leta 2020 se na razpis ni prijavil nihče, zato tudi postavka še ni bila realizirana. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 162.045 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izboljšanje stanja okolja (čiščenje vodotokov, urejanje 

odvodnjavanja,..). 

041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za deratizacijo V mlinu in dizinsekcija V mlinu v Šempetru. 

041542 Mednarodni projekt VISFRIM (Protipoplavni ukrepi na območju 

Čukelj in Zapučk) 154.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj, namen: izboljšati protipoplavno varnost zaselkov Čuklje in Zapučke. 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvajanje gradbenih del Čuklje, Zapučke. 

041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem poletju sredstva na postavki niso bila porabljena. Predviden poseg je pogojen z odkupom 

potrebnih zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. 

041547 Mednarodni projekt EDICITNET 7.066 € 

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, ki potekajo skladno s pogodbo o financiranju. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: pridobitev strokovnih podlag in izvedbenih načrtov za regulacijo. Postavka potrebna zaradi prijave na 

projekte, potrebno sofinanciranje. 

Stanje: ni bilo odlivov. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 216.001 €  

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.  

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 20.531 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 20.531 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanj 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da 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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Pripravljene so bile obsežne strokovne podlage. Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da so bili cilji 

doseženi. 

0416105 Prostorski načrti 268 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter podrobnih 

prostorskih načrtov (OPPN), priprava ustreznih pogojev za izdajo gradbenih dovoljenj 

0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen, cilj: posodobitev izdelave lokacijskih informacij in potrdil. 

Postavka še ni bila realizirana, ker je postopek za spremembe oz. dopolnitve OPN še v teku. 
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0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami 19.089 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v višini 63,63% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za 

ureditev JR, ureditev zelenih površin ter izvedba video nadzora. 

NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za rekreacijo in šport. 

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

dokumentacije 1.173 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana višini 2,61% glede na veljaven proračun. Poraba se planira v drugi polovici leta. 
Dokumentacija v izdelavi:   

- študija mirujočega prometa; 

- katalog urbane opreme in tipskih urbanih ureditev na območju Občine Šempeter - Vrtojba;  

- PID obstoječe kanalizacije na širšem območju industrijske cone Lavžnik 

Namen, cilj: izdelava strokovne podlage za posege v prostor 

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. 

Postavka še ni bila realizirana. Za OPPN Caufovo je program še v izdelavi, za OPPN Lavžnik pa se 

aktivnosti še niso začele, ker je program opremljanja vezan na spremembo OPPN-ja. 

041730 Izdelava razvojne strategije Občine Šempeter-Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta še ni bila realizirana. 

1603 Komunalna dejavnost 110.190 € 

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 izidi glavnega programa 

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 ureditev objektov za rekreacijo ter ureditev okolice Občine za dobro počutje občanov. 

Poslovanje je bilo gospodarno. 

16039001 Oskrba z vodo 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilj se postopno uspešno uresničuje, saj s kontinuiranim vlaganjem v omenjeno področje vsako leto 

obnovimo in dogradimo določene odseke vodovodnega omrežja. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Večina predvidenih rekonstrukcij in dograditev je bila izvedenih skladno z načrti. 

0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potreben je dogovor o izvajanju del z italijanskimi oblastmi. 

041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja. Postavka v prvem polletju ni bila koriščena. 

041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.879 € 

Opis realizacije podprograma 

Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih 

svečanosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov ZGO 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji se skozi daljše časovno obdobje postopno uresničujejo. Namen je urejanje pokopališč in poslovilnih 

objektov ter izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Zaključena je bila investicija v razširitev pokopališča v Šempetru, na pokopališču v Vrtojbi so bila 

izvedena manjša investicijska dela. 

041603 Pokopališče Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju postavka ni bila koriščena, planirana dela bodo opravljena do konca leta. 

041634 Pokopališče Šempeter 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju  sredstva na postavki niso bila koriščena. 

041672 Vzdrževanje pokopališč 9.879 € 

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. 
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NAMEN IN CILJI: učinkovita oskrba prebivalstva ob izrednih dogodkih in skrb za čim lepši izgled obeh 

pokopališč v občini. 

Postavka je bila realizirana v višini le 30,87%, ker določena dela (košnja in praznjenje košev na 

pokopališčih) sedaj izvaja režijski obrat. 

041712 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru (za izdelavo 2. faze 

pokopališča: grobna polja in mrliška vežica). V prvem polletju sredstva niso bila koriščena. 

16039003 Objekti za rekreacijo 28.643 € 

Opis realizacije podprograma 

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1, Zakon o prostorskem načrtovanju 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji se postopno uresničujejo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Predvidene aktivnosti so bile izpeljane. 

0416102 Oprema za trim stezo fitnes 20.557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana višini 68,52% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev 

prostora z orodji za vadbo na trim stezi v Vrtojbi. 

0416103 Športni park Šempeter 3.518 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 2,61%. Investicija izgradnje igrišča za košarko je v teku, 

poraba je predvidena v drugi polovici leta. 

0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški 1.964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena tekočim stroškom  vzdrževanja športnega parka kot npr. plačilo 

porabljene elektrike, plačilo porabljene vode,.... 

0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana višini 0% glede na veljaven proračun. Realizacija na postavki je predvidena v 

drugi polovici leta. 

041629 Otroška igrišča, druga igrišča 2.604 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo mivke na otroških igriščih V mlinu in pri šoli v Šempetru in pa 

za popravilo mrežne ograje pri igrišču Pod Laze. 



 

 58 

043072 Nakup športnega centra 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba še ni podpisana. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 71.667 € 

Opis realizacije podprograma 

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Z izvajanjem koncesijske pogodbe se je izvajalo naloge urejanja in čiščenja javnih površin v občini v 

skladu s potrjenim letnim programom izvajanja del. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilji je dosežen saj je letni program prilagojen omejenim razpoložljivim sredstvom. 

040428 Urbana oprema 1.744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nabavo klopi. Sredstva se bodo koristila glede na potrebe. 

040429 Hortikulturna ureditev 1.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo stroškov za razne zasaditve na območju občine. 

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

območju občine. 

Postavka je bila realizirana 13,5%, ker so se planirane posaditve v pomladanskem času niso izvedle zaradi 

suše. 

041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve 51.813 € 

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 višini 34,54%. Določena dela je prevzel režijski obrat (košnja, obrezovanje 

živih mej), pometanje javnih površin pa je bilo s pogodbo oddano Želvi. Pričakujemo, da se bo v drugi 

polovici leta strošek  bolj približal planiranemu. 

041621 Info točke- table, ulične table, druge table 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju postavka še ni bila realizirana. 
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041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil 16.258 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vsebuje stroške vodenja evidenc  (vodenje katastra in računovodskih evidenc) v občini 

Šempeter-Vrtojba v zvezi z infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarskih javnih služb oskrbe 

s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 

NAMEN IN CILJI: ažurirano dopolnjevanje katastra omogoča vpogled v stanje in omogoča planiranje 

izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. 

041673 Vodarina - javne pipe 502 € 

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 

Šempetru. 

NAMEN IN CILJI: omogočiti ljudem dostop do pitne vode na določenih javnih površinah. 

Postavka je bila realizirana v višini 33,49%. Pričakujemo, da bo poraba vode v drugem polletju višja. 

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. 

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 6.160 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 0 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma so sredstva namenjena za nakup in urejanje stanovanjskih kapacitet. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Cilji učinkovito gospodarjenje s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj, 

zmanjšanje števila občanov na čakalni listi se postopno uresničujejo. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana. 
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041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena rekonstrukciji stanovanj in prostorov v lasti občine. Postavka v prvem polletju ni 

bila koriščena. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 6.160 € 

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 6.160 € 

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 višini 41,07%, ker je bilo v prvem polletju opravljenega manj 

investicijskega vzdrževanja v občinskih stanovanjih od predvidenega. 

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

gozdna in stavbna zemljišča) 79.120 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 4.577 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z urejanjem zemljišč, urejanje mej, izvedba parcelacij in druge 

naloge na področju komunalne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora , Zakon o prostorskem načrtovanj, Zakon o graditvi objektov 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v 

urejenem okolju, se postopoma dosega. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilji se postopoma dosegajo. 

041610 Cenitve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka še ni bila realizirana; namenjena je za poplačilo stroškov izdelave cenilnih zapisnikov. 
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0416101 Odškodnine za služnost 377 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 7,55%, namenjena je bila za plačilo stroškov odškodnin zaradi 

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. 

041611 Ureditev meja, parcelacija 4.121 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi mej med parcelami (51,51% glede na plan). 

0416138 Najem zemljišč 78 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnin skladno z najemnini pogodbami (39,15% glede na plan). 

16069002 Nakup zemljišč 74.543 € 

Opis realizacije podprograma 

Pridobitev zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Občine Šempeter Vrtojba, Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Potrebni odkupi zemljišč se izvajajo po planu glede na potrebe občine. 

041612 Nakup zemljišč 74.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 37,27% in realizacija poteka skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 22.695 €  

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. 

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. 
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1702 Primarno zdravstvo 0 € 

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 izidi glavnega programa 

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 0 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje zdravstvenih programov in projektov 

z zdravstvenimi vsebinami. 

041701 Drugi odhodki - zdravstvo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

041704 Zdravstveni programi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje zdravstvenih programov v okviru javnega zavoda, za 

sofinanciranje ambulante za odvisnosti. Postavka še ni bila koriščena. 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0 € 

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 izidi glavnega programa 

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. 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 

zdravja 0 € 

041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena projektu »Akcija za čiste zobe«, ki jo za otroke izvaja 

zobozdravstvo in bodo koriščena v drugi polovici leta. 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 22.695 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Cilj je zagotavljanje zakonskih obveznosti. 

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 17.408 € 

Opis realizacije podprograma 

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja občina zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega 

zavarovanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh 

stroškov ne morejo kriti sami. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe 17.408 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki niso 

zavarovani iz drugega naslova, kot narekujejo zakonski predpisi. Potrošilo se je  49,74% namenjenih 

sredstev. 

17079002 Mrliško ogledna služba 5.287 € 

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. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Mrtvoogledna in dežurna služba je ustrezno organizirana in deluje v skladu z namenom. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Organizacija in delovanje mrliško pregledne službe je potekalo v skladu s Pravilnikom o pogojih in 

načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 

041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba 5.287 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov mrliških ogledov, obdukcij, prevozov na 

obdukcije, na podlagi zakonskih predpisov. Poraba v prvi polovici leta je bila 52,87% in glede na potrebe. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 167.544 €  

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. 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

V okviru možnosti je bil uspeh dosežen na področju nepremične kulturne dediščine (pri projektu Ureditev 

spominskega parka na Svetem Otu.) 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Šempeter-Vrtojba. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Uspeh na področju obnove nepremične kulturne dediščine je bil dosežen v okviru razpoložljivih 

možnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

V okviru razpoložljivih možnosti so bili cilji doseženi. 
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041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena vzdrževanju grobišč, spomenikov in kulturnih objektov. 

0418884 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v prvem polletju niso bila koriščena. 

18029002 Premična kulturna dediščina 0 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju premične kulturne dediščine so bili v okviru 

možnosti izvedeni v celoti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji na področju premične kulturne dediščine, ki jih izvaja Goriški muzej so bili v celoti 

doseženi. 

041820 Muzej - programi in projekti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in projektov z namenom ohranjanja 

zgodovinske in arheološke dediščine, na podlagi letne pogodbe in sredstva še niso bila črpana iz 

proračuna. 

1803 Programi v kulturi 117.371 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Cilji programa so bili doseženi: inštitucije Kulturni dom, Goriška knjižnica, JSKD so izvedle vse 

zastavljene programe, izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, izvedeno 

investicijsko vzdrževanje, kupljen prostor ob kinodvorani. 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 36.578 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o knjižničarstvu 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Knjižnica s svojim pestrim izborom gradiv, ki se letno dopolnjuje in s približevanjem uporabnikom, s 

pomočjo potujočega bibliobusa uresničuje svoje poslanstvo. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

041816 Goriška knjižnica 35.930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač zaposlenim v knjižnici, materialnim stroškom, stroškom 

potujoče knjižnice, predstavitvam in nakupu knjig ter stroškom krajevne knjižnice na podlagi pogodbe.  

Porabilo se je 32,66% sredstev na postavki. 

041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški 648 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva porabljena v 12,96% so namenjena za kritje materialnih stroškov za delovanje Krajevne 

knjižnice Šempeter. 

18039002 Umetniški programi 5.000 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Cilj je bil dosežen. 

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 v skladu s pogodbo. Postavka je bila 50% izkoriščena. 

041821 Kulturni dom 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se porabila za sofinanciranje programov in projektov kulturnih domov in so bila 

porabljena po pogodbi. Postavka je bila 50% izkoriščena v skladu s pogodbo. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 23.946 € 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Uspešno je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev s področja kulture. 

041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis 21.946 € 

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 43,03% porabljena v skladu s pogodbami. 

041822 JSKD Nova Gorica 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti JSKD Nova Gorica. Postavka je bila 50% 

koriščena v skladu s pogodbo. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 3.072 € 

041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti 3.072 € 

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 51,21%. 

18039005 Drugi programi v kulturi 48.775 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 
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Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Nakup poslovnega prostora v centru Vrtojbe je bil realiziran po zastavljenem planu. 

041801 Drugi odhodki- kultura 370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti kulture, s tem povezanih programov, dogodkov, 

slovesnosti. Sredstva so bila porabljena za restavratorska dela, v višini 37%. 

041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine …) 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in programov ter blaga z vsebino 

varovanja kulturne dediščine in do sedaj  porabljena za restavratorska dela  v obsegu 62,50% sredstev. 

041807 Boreljada 259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi Borelijade v Vrtojbi. Postavka je bila realizirana v višini 

2,59% glede na sprejet proračun, sredstva so bila porabljena za plačilo računa za lansko Boreljado. 

041809 Akcije v kulturi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške sofinanciranja koncertov, razstav, umetniških kolonij, 

literarnih izdaj in kulturnih prireditev v občini. Postavka še ni bila koriščena. 

041810 Praznik Sv. Petra - prireditev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila koriščena, ker do realizacije prireditve letos zaradi epidemije ni prišlo. 

041812 Kulturni praznik 1.659 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

porabljena v 55,28%. 

041823 KŠTM plače 31.486 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjana za stroške plač zaposlenih v zavodu. Postavka je bila 58,31% 

izkoriščena v skladu s pogodbo. 

0418233 KŠTM materialni stroški 2.401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjana za materialne stroške zaposlenih. Postavka je bila 45,31% izkoriščena. 

041877 Spominsko zgodovinske organizacije 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju društev in porabljena v skladu s pogodbo. 
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041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve 3.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo blaga in storitev za zavod (tekoči stroški). Postavka je bila 38,27% 

izkoriščena. 

041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

porabljena 28,57%. 

041882 KŠTM - programi: kultura 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke se črpajo sredstva za programe zavoda s področja kulture (revija pevskih 

zborov, poletni kulturni program na trgu, literarni večeri, razstave, zimski program…). Sredstva so bila do 

sedaj porabljena 19,57% v okviru aktivnosti in potreb. 

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za prenovo in adaptacijo kinodvorane v Šempetru pri 

Gorici. Postavka v prvem polletju še ni bila koriščena. 

1804 Podpora posebnim skupinam 4.791 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V okviru programa se namenja posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene skupine. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilji tega programa so pomoč pri delovanju veteranskih organizacij ter drugih posebnih 

skupin. 

Izvedene so bile predvidene aktivnosti. 

18049001 Programi veteranskih organizacij 4.791 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za sofinanciranje programov društev veteranov, borcev, 

vojnih invalidov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Dolgoročni cilj podprograma je družbena skrb za veteranske organizacije. 

Izvedene so bile predvidene aktivnosti. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij. 
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041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…) 4.791 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programov in delovanje društev in so bila razdeljena 

na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 53,23% izkoriščena v skladu s pogodbami. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 45.382 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Razširjenost športnih aktivnosti v našem okolju zahteva strokovni in organizacijski pristop ter 

sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. 

18059001 Programi športa 39.775 € 

Opis realizacije podprograma 

Programi športa obsegajo: interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine, 

študentov ter odraslih, športne prireditve, razpis za športna društva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o športu. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Potrebno se je zavzemati 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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Financiranje na podlagi javnega razpisa za šport je bilo uspešno izvedeno. 

041833 Večje športne prireditve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje športnih prireditev, ki so se dogajale na ali za področje 

občine.  Postavka še ni bila porabljena. 

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

motoklubi) 2.500 € 

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 do polovice rezerviranih sredstev. 
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041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti in programov društev s področja radioamaterstva, 

dodeljena na podlagi razpisa. Postavka je bila porabljena 50%. 

041841 Športna društva, programi  in drugo 35.426 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja, programov in projektov športnih društev na podlagi 

razpisa za šport so bila koriščena 48,53%. 

041862 Športni zavodi 349 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje športnih aktivnosti  (tekmovanja, tečaji za otroke in 

podobno) ter za prireditev Športnik Goriške in so bila  porabljena glede na potrebe v višini 34,92%. 

041883 KŠTM - programi: šport 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te proračunske postavke se črpajo sredstva za programe zavoda s področja športa (športne igre med 

pobratenimi občinami, predstavitev športnih klubov, športni dogodki za občane, …). Sredstva v višini 

25,32% so se nakazala zavodu na podlagi potreb in pogodbe. 

18059002 Programi za mladino 5.607 € 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za mladinske programe medobčinskih mladinskih društev s statusom javnega 

interesa in so bila porabljena 16,67%, v skladu s pogodbo. 

041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok 1.107 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za stroške delavnic, prireditev in drugih aktivnosti za otroke, 

mladinskih aktivnosti, tabora in nagrad za najboljše učence ipd. in porabljena 25,15%. 

041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za aktivnosti za šolske otroke in mladino ob koncu šolskega leta, počitniško 

varstvo in druge počitniške aktivnosti otrok, še niso bila porabljena. 
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0418802 KŠTM - nakup prilagojenega vozila 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vozila zavod še ni kupil, sredstva so ostala neporabljena. 

041885 KŠTM - programi: mladina 3.500 € 

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 

izvaja ali pripravlja zavod. Sredstva so bila porabljena 21,21% glede na planirane aktivnosti in potrebe. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE  641.256 €  

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 

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 438.409 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 bo zagotavljala tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. 
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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 436.409 € 

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 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Izvedena so bila vsa predvidena investicijsko vzdrževalna dela. 

041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec) 220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za razne aktivnosti in nakup didaktičnega materiala in drugih sredstev za program vrtca. 

Postavka je bila porabljena v 21,97% rezerviranih sredstev. 

041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 60.481 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje plačil staršev za programe v vrtcih, predšolskih otrok, ki vrtce 

obiskujejo v drugih občinah. Poraba je bila 65,03% glede na potrebe in založena sredstva za plačilo 

staršev za čas epidemije. Založena sredstva so bila s strani države povrnjena v občinski proračun. 

041923 Različna izobraževanja v vrtcih 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva še niso bila porabljena in so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v vrtcih. 

041924 Publikacija vrtca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške publikacije, ki pa niso bila še koriščena. 
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041929 Novoletna obdaritev otrok 880 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvajanje novoletnih programov in obdaritev za otroke in letos 20,32% 

porabljena, ostali del je namenjen za  potrebe v drugi polovici leta. 

041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva še niso koriščena 

041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti 374.828 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v vrtcu in druge materialne stroške ter prispevke. Poraba je 

bila 61,35% za poravnane obveznosti glede na potrebe in založena sredstva za plačilo staršev za čas 

epidemije. Založena sredstva so bila s strani države povrnjena v občinski proračun. 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 2.000 € 

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 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju športnih aktivnosti za predšolske otroke niso še bila koriščena. 

041927 Druge aktivnosti otrok 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za druge predšolske programe in so se v celoti porabila za nakup instrumenta 

za pevski zbor predšolskih otrok. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 166.918 € 

Opis realizacije glavnega programa 

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol.  

Občina bo zagotavljala 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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Občina zagotavlja zakonske obveznosti in financira nadstandardni program ter potrebne investicije na 

področju osnovnega in glasbenega šolstva. 

19039001 Osnovno šolstvo 164.366 € 

Opis realizacije 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, 
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- 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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 4.931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila v prvem polletju porabljena za: 

- popravilo streh in nadstreškov 

- demontaža pregradnih sten v WC 

- nabava bojlerja in toplotne črpalke. 

041919 Tekoče vzdrževanje - Kozara 198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za tekoče vzdrževanju OŠ Kozara na podlagi pogodbe. 

041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter 1.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom zavarovanja premoženja osnovne šole, postavka je koriščena 4,52%. 

Ostala sredstva bodo koriščena v drugi polovici leta po obnovitvi zavarovalnih polic. 

041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov 89 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje dodatnih programov in  porabljena 4,46% za predšolske 

dejavnosti. 

041956 Osnovna šola Kozara 4.092 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov OŠ Kozara po veljavni pogodbi, glede na 

število otrok iz občine, ki programe zavoda obiskujejo in za financiranje spremljevalca. Poraba je bila 

34,10%. 
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041965 Sofinanciranje šolske dejavnosti - plače 77.298 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plače zaposlenih v šoli (dodatni program). Poraba je bila 70,27%. 

041966 Sofinanciranje šolske dejavnosti - materialni stroški 76.718 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za materialne in druge stroške v zvezi z zaposlenimi (obvezni zdravniški pregledi 

ipd.). Poraba je 58,56% predvsem za dokazane materialne stroške (elektrika, voda, smetarina in 

kanalščina). 

19039002 Glasbeno šolstvo 2.552 € 

Opis realizacije podprograma 

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

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 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Vsi predvideni programi so bili uspešno izpeljani. 

041913 Glasbena šola 2.552 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja in programov Glasbene šole 

Nova Gorica katere soustanovitelj je občina in v prvi polovici leta se je porabilo 28,42% sredstev. 

041981 Glasbena šola vzdrževanje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva še niso koriščena 

1905 Drugi izobraževalni programi 973 € 

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 izidi glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za izobraževanja in s tem povečati kvaliteto storitev. 

19059001 Izobraževanje odraslih 398 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za različna izobraževanja zaposlenih na šoli in v 

vrtcih. 
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041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole) 398 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške izobraževanj za starše in zaposlene v šoli in so bila črpana 19,89%. 

19059002 Druge oblike izobraževanja 575 € 

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 475 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vsebine o preventivi na področju različnih odvisnosti. Postavka je bila 

koriščena v višini 18,25%, za otroško pobarvanko. 

041910 Različni projekti v šoli, programi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za programe in projekte v osnovni šoli: tekmovanja, plavalni tečaji, sodelovanje in 

projekti z drugimi šolami… in niso še bila porabljena. 

041912 Ljudska univerza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov LUNG-a in letos še niso bila potrebna. 

041976 Nagrade za talente 100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

koriščena. 

1906 Pomoči šolajočim 34.956 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 15.296 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole in regresiranje 

šolske prehrane. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

S financiranjem prevozov zasledujemo zastavljene cilje. 
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041902 Regresiranje prevozov v šolo 15.296 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške prevozov otrok v šole (višji razredi Vrtojba –Šempeter, dijaške 

vozovnice in posebne potrebe OŠ Kozara ter CIRIUS). Poraba je bila 33,62%. 

19069003 Štipendije 19.660 € 

Opis realizacije podprograma 

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

041905 Sklad za štipendiranje 19.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Porabilo se je 49,15% sredstev te proračunske postavke za štipendije po pogodbah in odločbah na podlagi 

odloka o štipendiranju. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 166.153 €  

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. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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 0 € 

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 izidi glavnega programa 

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 0 € 

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 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za  programe na področju sociale (osveščanje, povečanje socialne varnosti 

občanov, druge aktivnosti lokalnega pomena) in še niso bila potrebna. 

2002 Varstvo otrok in družine 10.445 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 10.445 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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€. 

042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok 945 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za pomoč občanom v socialnih stiskah in porabljena v višini 23,62% 

postavke. Upravičenci do denarne pomoči so sredstva prejeli na podlagi izdanih odločb. 
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042009 Denarne pomoči za novorojenčke 9.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za denarne pomoči ob rojstvu otrok, na podlagi pravilnika. Poraba je 

bila 47,50%. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 155.709 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Izvajanje programa družinskega pomočnika poteka nemoteno v skladu s potrebami. 

042004 Izplačila družinskemu pomočniku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so rezervirana za sofinanciranje družinskega pomočnika. Letos se sredstva še niso 

potrebovala. 

20049003 Socialno varstvo starih 122.650 € 

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). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu 52.199 € 

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 48,11%. 

042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu 52.902 € 

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 v prvi polovici leta izkoriščena 40,08 % . 

042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše 2.284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za društvi upokojencev na podlagi javnega razpisa in so  bila 

koriščena v 48,59%. 

042013 Obratovalni stroški za CDAS 843 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so  namenjena za tekoče stroške v Centru za dnevne aktivnosti starejših in 

porabljene je bilo 28,11% postavke glede na nastale stroške. 

042021 CDAS - animator 12.487 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za stroške zaposlitve v Centru za dnevne aktivnosti starejših. 

Porabljene je bilo 48,40% postavke. 

042022 CDAS - prostori 1.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za tekoče  vzdrževanje prostorov v Centru za dnevne aktivnosti 

starejših in porabljenih je bilo 38,70% sredstev. 

042026 Pomoč na domu - nakup vozila 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu novega vozila za storitev pomoči na domu in bodo porabljena v drugi 

polovici leta. 



 

 82 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 14.315 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 

042003 Subvencije stanarin 10.399 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za subvencioniranje najemnin za stanovanja občanom in drugih 

stroškov v zvezi s tem. Postavka je bila 69,33% porabljena v skladu z izdanimi odločbami. 

042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis 3.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za delovanje in programe društev, ki delujejo na humanitarnem 

področju, na podlagi javnega razpisa. Postavka je bila 52,21% izkoriščena. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 18.744 € 

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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o humanitarnih dejavnostih 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

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. 
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042010 Humanitarne organizacije 8.494 € 

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 84,94% izkoriščena. 

042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ 10.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so porabljena za delovanje in programe RK ter kritju osnovnih življenjskih stroškov 

upravičenim občanom v socialnih stiskah po odločbah. Poraba je bila 41% v skladu s pogodbo in 

odločbami upravičencem. 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 142.913 €  

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 142.913 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 142.913 € 

Opis realizacije podprograma 

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so 

odplačilo glavnic in obresti za najete kredite. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Stroški odplačil za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi 

amortizacijskimi načrti. Za tri kredite, ki so bili najeti v obdobju, ko so bili pogoji zadolževanja slabši od 
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trenutnih se je izvedlo reprogramiranje in s podpisom nove pogodbe doseglo znatno znižanje obrestne 

mere. 

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje) 139.729 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana  v okviru veljavnega proračuna. Občina odplačuje obroke kreditov v skladu s 

sklenjenimi kreditnimi pogodbami. 

042203 Odplačilo obresti zadolževanja 3.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 23,58% glede na veljavni proračun. Občina odplačuje obresti za 

dolgoročne kredite v skladu s podpisanimi kreditnimi pogodbami. 

 

 

05 Skupna občinska uprava  1 3 4 . 0 0 2  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 134.002 €  

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva  znotraj področja proračunske porabe 

Medobčinska uprava deluje na območju štirih občin, in sicer: Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-

Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Vipava. 

V svoji sestavi ima Skupna občinska uprava eno svetovalko (administracija), štiri občinske redarje, 

inšpektorja - vodja uprave. 

Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni 

občini ter država iz državnega proračuna. 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 134.002 € 

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 izidi glavnega programa 

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami županov ter vodje 

medobčinske uprave. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 134.002 € 

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. 
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Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 107.870 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila porabljena v višini 107.869,90 EUR, 59,97% veljavnega proračuna. 

050606 Jubilejne nagrade in odpravnine SOU 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ni bila realizirana. 

050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje 1.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene na SOU, 

realizirana je bila v višini 36,69% glede na veljavni proračun. 

050616 Pisarniški material in storitve 1.035 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 24,71% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala. 

050617 Čistilni material in storitve 1.237 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 94,27%. Sredstva so bila porabljena za 

nakup čistilnega materiala in storitev. 

050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU 410 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 34,14%. Sredstva so bila porabljena za 

nakup strokovne literature in časopisa. 

050620 Računalniške storitve 3.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 47,30%. Sem sodi vzdrževanje 

računalniških programov INPORES, DOKSIS … in vzdrževanje opreme. 

050621 Uniforma in službena obleka 1.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 26,24%. Sredstva smo namenili za 

nakup uniform in službenih oblek. 
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050622 Strokovno izobraževanje SOU 207 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 5,93%. Sredstva smo namenili za 

strokovno izobraževanje. 

050623 Telefon, mobitel, fax SOU 557 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 15,06%. Sredstva smo porabili za 

stroške telekomunikacij. 

050624 Poštnina in kurirske storitve 189 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 12,59%. Sredstva smo porabili za 

plačilo poštnih storitev. 

050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.554 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 46,44%. Sredstva smo porabili za nakup 

goriva treh službenih vozil. 

050626 Vzdrževanje in popravila vozil 2.222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila prvem polletju porabljena v višini 49,38%. Sredstva smo porabili za 

vzdrževanje in popravila treh službenih vozil. 

050627 Pristojbine za registracijo vozil 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka še ni bila porabljena. Sredstva bomo porabili za registracijo službenih vozil. 

050628 Zavarovalne premije za motorna vozila 463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 13,23%. Sredstva smo porabili za 

plačilo zavarovalnih premij službenih vozil. 

050629 Pisarniška oprema 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka  v prvem polletju ni bila koriščena. 

050630 Računalniška oprema 297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 8,50%, za računalniško opremo. 
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050631 Računalniški programi 708 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila proračunska postavka porabljena v višini 70,76% za nakup računalniških 

programov. 

050632 Najemnine za poslovne prostore 9.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 48,64%. Sredstva so bila porabljena za 

najem prostorov MU. 

050633 Nakup druge opreme 131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila porabljena v višini 10,94% za nakup druge opreme. 

050635 Drugi operativni odhodki 74 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 2,48%. 

050636 Zavarovalne premije 165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 27,42%. Sredstva smo porabili za 

zavarovalne premije zaposlenih. 

 

 

06 Režijski obrat  1 9 0 . 4 0 6  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  3.709 €  

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 3.709 € 

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 izidi glavnega programa 

Cilj občine je urejenost celotnega območja ter čim boljša ponudba storitev. 
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04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem3.709 € 

060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D" 3.709 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za: 

- popravilo strehe na vratarnici 

- dobava containerja 

- popravilo elektro instalacije na parkingu D 

060645 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP 

Vrtojba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju postavka še ni bila realizirana. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 186.697 €  

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 186.697 € 

Opis realizacije glavnega programa 

Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za delovanje režijskega obrata. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi Občinskega sveta in 

usmeritvami župana. 

06039001 Administracija občinske uprave 186.697 € 

Opis realizacije podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v režijskem obratu in materialne 

stroške, povezane z delovanjem režijskega obrata. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog. 

060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 88.577 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 52,93% glede na veljavni proračun, v višini 88.577,40 EUR. Izplačila 

plače uravnava plačna lestvica. Postavka zajema tudi regres za letni dopust. 
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060603 RO - voda in komunalne storitve 9.764 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabljajo za sanitarne prostore na Parkingu »D« in priključke, katerih uporabnik je RO. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 39,06% glede na veljavni proračun v znesku 9.764,03 

EUR 

060604 RO - telefon, mobi, fax 608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 607,81 EUR, 31,99% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za stroške telekomunikacije. 

060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izplačilo jubilejne nagrade. 

060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj 1.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.462,73 EUR, to je 58,51% glede na plan. Zneski so 

zakonsko določeni. 

060616 RO - računalniške storitve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plačilo stroškov računalniških storitev. V prvem polletju ni bilo realizacije. 

060617 RO - pisarniški material in storitve 209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 11,58% glede na veljavni proračun in sicer v višini 

208,51 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala. 

060618 RO čistilni material in storitve 1.479 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v znesku 1.479,37 EUR, v višini 49,31% glede na veljavni 

proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala in storitev. 

060619 RO električna energija parking MMP 8.306 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 55,37% glede na veljavni proračun, v znesku 8.306,21 

EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije na parkirnem prostoru. 

060620 RO poštnina in kurirske storitve 330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 329,75 EUR oziroma 54,96% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnine. 
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060621 RO Goriva in maziva RO 3.610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 3.610,35 EUR oziroma 34,38% glede na veljavni 

proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva in maziv. 

060626 Drugi odhodki RO 1.388 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 17,35% glede na veljavni proračun, 1.388,29 EUR. 

Postavka zajema enkratne stroške, ki jih ni mogoče predvideti s proračunom (zdravniški pregled, 

zastave). 

060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov 27.632 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 27.632 EUR,  46,05% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev varovanja parkirišča na MMP. Varovanje izvaja podjetje 

SSO d.o.o.. 

060628 Tekoči stroški vzdrževanja 1.707 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 1.707,18 EUR, 17,07% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov in opreme (popravilo in servis gorilnika). 

060629 Nakup materiala 6.888 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 57,40% glede na veljavni proračun, 6.887,60 EUR. 

Sredstva so bila porabljena za nakup materiala, ki ga režijski obrat uporablja pri svojem delu. 

060630 Nakup opreme 259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 258,84 EUR (2,07% glede na veljavni 

proračun). 

060631 Najem parkirišča 9.516 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 9.515,99 EUR, 43,25% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine dela parkirišča Ministrstvu za javno upravo. 

060632 Najem skladišča 931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 20,70%  glede na veljavni proračun, 931,44 EUR. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo najema skladišča. 
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060633 Vzdrževanje in popravila vozil 2.853 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 2.853,28 EUR, 81,35%, glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in popravilo vozil. Vozila se starajo, zato se dogajajo 

nepričakovani stroški. 

060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil 634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 633,94 EUR, 100% glede na veljavni proračun. Sredstva 

so bila porabljena za registracijo in tehnični pregled vozil. 

060635 Zavarovalne premije za motorna vozila 764 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 764,14 EUR, 50,27% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalnih premij po zavarovalnih policah. 

060637 Drugi splošni material in storitve 325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 325,29 EUR, 10,84% glede na veljavni proračun. 

Sredstva so namenjena za nakup raznega materiala. 

060638 Študentsko delo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta ni imela realizacije. 

060639 Programska oprema, računalniki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila koriščena. 

060640 Stroški bančnih storitev 79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo bančnih stroškov, ki nastanejo pri pologu gotovine od 

parkirnin. Realizacija na postavki je bila 7,88% glede na veljavni proračun. 

060644 Stroški prostora za prirejanje prireditev - piknik prostor v Šempetru0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila koriščena. 

060646 Nakup robotske kosilnice 19.374 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 76,10% glede na veljavni proračun, 19.373,60 EUR. 

Sredstva so bila porabljena za nakup robotske kosilnice. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0 €  

1603 Komunalna dejavnost 0 € 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 0 € 

061601 Izvrševanje dela v splošno korist 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta ni imela realizacije. 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  0  €  

04 Občinska uprava  0 €  

14 GOSPODARSTVO 0 € 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 € 

041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za kreditiranje podjetniškega razvoja na podlagi vsakoletnega javnega 

razpisa. Realizacija na postavki (povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške) bo 

v drugem polletju, po podpisu pogodbe o sofinanciranju. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 3 9 . 7 2 9 €  

04 Občinska uprava  139.729€  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 139.729 € 

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 139.729 € 

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. 

Dolgoročni izidi glavnega programa 

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 139.729 € 

Opis realizacije podprograma 

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so 

odplačilo glavnic in obresti za najete kredite. 

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. 

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci 

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. 

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci 

Stroški odplačil za najete dolgoročne kredite so bili poravnani v roku in skladno z veljavnimi 
amortizacijskimi načrti.  

042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje) 139.729 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima najete dolgoročne kredite in sicer: 

- enega pri  Banki Intesa Sanpaolo d.d. 

- enega pri Unicredit banka Slovenije d.d. – občina je kredit najela v mesecu maju za nakup športnega 

centra, prvi obrok pa je zapadel v plačilo dne 30.06.2020 
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- štiri pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, trije se že odplačujejo. 

V letošnjem letu je občina pričela z odplačevanjem glavnice kredita najetega v letu 2018 pri MGRT na 

podlagi 23. člena ZFO, ki se vrača v dveh letnih anuitetah. Prva polletna anuiteta zapade v plačilo 15. 

marca proračunskega leta, druga pa 15. septembra proračunskega leta. Ta kredit je bil pridobljen za 

obnovo knjižnice v Šempetru. Kredit pridobljen v letu 2019 za ureditev parkirišča nasproti zelenega vrta 

v Vrtojbi bo občina začela odplačevati 15. marca 2021. 

V prvem polletju je Občina odplačala glavnice v skladu z anuitetnimi pogoji pogodb. 

vrsta kredita 
začetek 

odplačila 

konec 

odplačila 

višina 

glavnice/mesec 

letno odplačilo 
glavnice leto 2020 

polletno odplačilo 
glavnice v letu 
2020 

SANPAOLO BANK 29.09.2017 28.02.2023 20.091,06 € 241.092,72 € 120.546,36 € 

MGRT 15.03.2018 15.09.2026 1.603,83 € 3.207,66 € 1.603,83 € 

MGRT 15.03.2019 15.09.2027 1.669,50 € 3.339,00 € 1.669,50 € 

MGRT 15.03.2020 15.09.2028 2.020,45 € 4.040,90 € 2.020,45 € 

MGRT 15.03.2021 15.09.2029 1.979,49 € 0,00 € 0,00 € 

UniCredit Banka Slovenije 30.06.2020 29.05.2026 13.889,00 € 97.223,00 € 13.889,00 € 

skupaj letne glavnice vseh 
kreditov        348.903,28 € 139.729,14 € 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 

03 Župan  1 3 . 2 8 1  €  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH 13.281 €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 13.281 € 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.281 € 

OB183-09-0102 Nakup opreme MTS za CZ 3.281 € 

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 32,81% glede na veljavni proračun. Civilna zaščita vsako leto 

obnavlja in nakupi novo opremo za zaščito in reševanje. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 10.000 € 

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 bila realizirana v višini 100% glede na sprejet proračun. Občina PGD nakaže sredstva, ki jih 

namensko dobi od države iz naslova požarne takse. 
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04 Občinska uprava  5 8 4 . 1 6 3  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  17.517 €  

0402 Informatizacija uprave 2.898 € 

04029001 Informacijska infrastruktura 2.898 € 

OB183-11-0036 Informatika (strojna in programska oprema) 2.898 € 

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 namenjena za nakup programske opreme za občinsko upravo (sredstva so bila porabljena za 

nakup dveh novih prenosnikov). Postavka je bila realizirana v višini 36,22% glede na veljavni proračun. 

0403 Druge skupne administrativne službe 14.619 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem14.619 € 

OB183-09-0003 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 8.812 € 

Namen in cilj 

S pomočjo tega NRP se vsako leto ohranja objekte v lasti občine v dobrem stanju. 

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za: 

- pozidava odprtin na objektu trgovine Čebron in trafiki v Šempetru 

- popravilo fasade na hranilnici v Vrtojbi 

- barvanje vrat in popravilo polken na dvorcu Coronini 

- ureditev odvodnjavanja okrog balinišča v Vrtojbi 

- popravilo strehe na dvorcu Coronini 

- popravilo in barvanje fasade dvorca Coronini 

- servis klima naprave na zadružnem domu v Vrtojbi 

- oljni premaz parketa v dvorcu Coronini 

OB183-11-0002 Oprema objektov v lasti občine 5.807 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena nakupu opreme stavb, ki so v lasti Občine. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana v višini 48,39%. 



 

 97 

OB183-20-0001 Nakup avtomobila 0 € 

Stanje projekta 

Postavka še ni bila realizirana. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.740 €  

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 

Postavka je namenjena za izvajanje projekta LAS, in sicer projekta za sofinanciranje upravljanja in 

delovanja LAS ter animacije lokalnega razvoja. 

Stanje projekta 

Na proračunski postavki so bili predvideni stroški skladno s pogodbo o vodenju lokalne akcijske skupine 

(LAS) V objemu sonca za leto 2020. Aktivnosti so bile realizirane v celoti. 

0603 Dejavnost občinske uprave 0 € 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 0 € 

OB183-09-0006 Nakup pisarniškega pohištva 0 € 

Namen in cilj 

Cilj projekta je omogočiti primerno delovno okolje, torej morebiten nakup pisarniške opreme, da se 

zagotovi primerna zakonska hramba dokumentacije. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena nakupu pisarniške opreme, v prvem polletju sredstva še niso bila realizirana. 

OB183-09-0007 Nakup telekomunikacijske opreme 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe občinske uprave. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme. Sredstva v prvem polletju še niso 

bila realizirana. 

OB183-09-0008 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave. 
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Stanje projekta 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave. Postavka je 

bila realizirana v višini 0% glede na plan. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO2.562 €  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.562 € 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.562 € 

OB183-17-0013 LAS-Projekt pot miru 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena za sodelovanje pri aktivnostih občine v okviru projekta sodelovanja 

Pot miru. V navedeni projekt je vključenih več občin. 

Stanje projekta 

Na postavki LAS - Projekt pot miru so predvideni stroški sofinanciranje občine pri projektu na področju 

kulturne dediščine iz 1. svetovne vojne, pri katerem sodeluje več občin. Gre za projekt sodelovanja, kjer 

se kot partnerji prijavijo LAS. Realizacije v tem obdobju še ni bilo, saj je občina za izvedbo aktivnosti 

vezana na ostale deležnike. 

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

podeželju 2.562 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena sodelovanju občine ter sofinanciranju projektov v okviru razpisa LAS. 

Projekt Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine je bil iz strani MGRT potrjen dne 4.2.2019. 

Vodilni partner pa je z MGRT podpisal pogodbo 25.3.2019. 

Stanje projekta 

Realizacija na postavki je 2.562,00 EUR kar predstavlja 36,95% porabo sredstev glede na veljavni 

proračun. Aktivnosti potekajo skladno s pogodbo o sofinanciranju. 

OB183-19-0003 Walk of peace 0 € 

Namen in cilj 

Walk of Peace je strateški projekt, ki poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V - A Italia - 

Slovenija 2014-2020. Namen projekta je ohraniti dediščino 1. svetovne vojne. Občina Šempeter - Vrtojba 

sodeluje pri projektu posredno zaradi omejitve števila partnerjev. 

Stanje projekta 

Realizacije na postavki trenutno še ni. Aktivnosti na projektu potekajo po planu in v dogovoru s 

partnerstvom. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN 4.378 €  

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
 4.378 € 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 4.378 € 

OB183-17-0010 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko  učinkovito 

razsvetljavo javnih stavb 4.378 € 

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. V okviru projekta bo izdelana 

skupna metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo občinam zagotavljala strokovne 

podlage za dolgoročno sprejemanje ukrepov za varčnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. V izbranih javnih 

stavbah (šolah) občin bodo nameščeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varčne razsvetljave. 

Kot primer dobre prakse je tako naša občina v Osnovni šoli Šempeter-Vrtojba predvidela sanacijo 

notranje razsvetljave. 

Stanje projekta 

Aktivnosti v okviru projekta  se izvajajo skladno s pogodbo o dotaciji sofinanciranja med Organom 

upravljanja ter občino kot vodilnim partnerjem z dne 1. decembra 2017. Izvedena je bila nadgradnja in 

posodobitev katastra javne razsvetljave na območju celotne občine, izdelana PZI za razsvetljavo v vrtcu 

enota Sonček, izvedena zamenjava razsvetljave v OŠ IR v Šempetru ter kratek film z naslovom "Družina 

Hribar varčuje", ki služi ozaveščanju javnosti o varčevanju s porabo energije. Projekt se je 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 261.321 €  

1302 Cestni promet in infrastruktura 261.321 € 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 90.611 € 

OB183-09-0018 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti 817 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti v mestnem središču in okoli njega ter tako 

povezovati središče z okolico. 

Stanje projekta 

Postavka zajema urejanje oz. popravilo makadamske poti Sv. Mark-Stara Gora. 

OB183-09-0021 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo 4.939 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, 

nadzor in investicijski inženiring za prometno infrastrukturo. V okviru postavke bo Občina preverila 
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višino potrebnih sredstev za naročilo projektne dokumentacije ter izvedbe investicije za brv, ki bo 

povezovala Podmark in športni  park Šempeter. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo: 

- PZI načrt za kolesarsko stezo ob Ul. 9. september 

- izdelava geodetskega načrta. 

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. 

Stanje projekta 

Postavka ni realizirana, čaka se sprejem OPN-ja. 

OB183-12-0016 Ureditev Vrtojbenske ulice 84.855 € 

Namen in cilj 

Celotna ureditev ceste je predvidena v dveh fazah. V prvi fazi je bila izvedena ureditev od železnice do 

Spara.  

V naslednji fazi je predvidena podboj pod železnico zaradi obnove kanalizacije in vodovoda, kasneje pa 

še ureditev ceste od železnice do pošte. 

V sklopu del na Vrtojbenski cesti je projektirana obnova kanalizacije in vodovoda, polaganje optičnega 

kabla, obnova javne razsvetljave ter izdelava plinovodnega omrežja in elektro omrežja, ureditev ceste in 

pločnikov skupaj s kolesarsko potjo. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so porabljena za izdelavo podboja za kanalizacijo pod železniško progo v Šempetru. 

OB183-15-0002 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba kolesarske poti ter tako povezovati središče z okolico. 

Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0%. Objavljen je 

javni razpis za izbor izvajalca gradnje kolesarske poti. Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020 in 

prvi polovici leta 2021. 

OB183-15-0003 Kolesarska pot Bazara-Volčja Draga 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba kolesarske poti ter tako povezovati središče z okolico. 

Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0%. V izdelavi je 

projektna dokumentacija PZI kolesarske poti (odsek prepust Bazaršček in izvenivojsko križanje 

kolesarske poti z državno cesto Šempeter-Volčja Draga). Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020. 
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OB183-15-0015 Kolesarska pot v Šempetru Na hribu 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izdelavo kolesarske steze Na hribu ob obvoznici. V letu 2019 je bila naročena 

projektna dokumentacija. Oddaja dokumentacije je predvidena v letu 2020. Investicija (gradnja) ima 

predvideno 80% sofinanciranje iz Eko sklada. 

Namen projekta je izvedba kolesarske poti ter tako povezovati središče z okolico. 

Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0%. V izdelavi je 

projekta dokumentacija kolesarske poti. Poraba je predvidena v drugi polovici leta. 

OB183-16-0013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cest 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izgradnji gospodarske infrastrukture na območju OPPN Vrtojba (izdelava 

projektne dokumentacije za gospodarsko javno infrastrukturo, Izdelava IDZ in PZI načrta "Severne 

dostopne ceste in krožišča v okviru obrtne cone na mejnem prehodu Vrtojba"), v zameno za plačilo 

komunalnega prispevka. 

Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva niso bila koriščena. 

OB183-19-0001 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba) 0 € 

Namen in cilj 

Namen projekta je izvedba kolesarske poti ter tako povezovati središče z okolico. 

Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0%. Objavljen je 

javni razpis za izbor izvajalca gradnje kolesarske poti. Poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020 in 

prvi polovici leta 2021. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 67.037 € 

OB183-09-0030 Subvencije  v cestnem prometu 65.737 € 

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. 

Stanje projekta 

Postavka zajema sredstva za subvencije za kritje zgub v javnem mestnem prometu, ki se izvaja za dve 

občini: Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica na podlagi koncesijske pogodbe, 

podpisane  dne 1. 7. 2007 ter aneksov 1, 2, 3, 4 in 5.  

NAMEN IN CILJI: izvajanja javnega prometa je čistejše in urejeno okolje, prijetno bivanje in varnost 

udeležencev v prometu. 

Postavka je bila realizirana v višini 37,56 %, kar je v okviru planiranih stroškov. 

OB183-11-0052 Ureditev opekarniške ulice 0 € 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki še niso bila koriščena. 
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OB183-17-0004 Ureditev krožišča pri Hoferju 1.300 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureitev krožišča pri Hoferju z namenom 

zagotoviti večjo varnost ljudi v cestnem prometu ter  lažje vključevanje  udeležencev na glavno cesto. 

Stanje projekta 

Izbran je izvajalec del, opravljena je bila uvedba v delo. 

OB183-17-0008 Ureditev križišča pri semaforju 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena ureditvi križišča pri semaforju z namenom zagotoviti večjo varnost ljudi v 

cestnem prometu ter lažji in hitrejši pretok prometa skozi križišče in center mesta. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki še niso bila koriščena. Trenutno se preverja ali je v primeru zapore prometa skozi 

center Šempetra, možna izvedba krožnega križišča. 

OB183-17-0018 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni 

promet 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena izboljšavi informacijskega sistema za sledenje in obveščanje potnikov 

o prihodu avtobusov v javnem potniškem prometu. 

Stanje projekta 

V prvem poletju sredstva na postavki niso bila porabljena, planira se porabo v drugi polovici leta oziroma 

v naslednjem letu. 

OB183-18-11 Urejanje Krožne ceste 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena ureditvi dela krožne ceste v Vrtojbi (izdelava vozišča, asfaltacija in izdelava 

pločnika). 

Stanje projekta 

V izdelavi je PZI projekt. 

13029004 Cestna razsvetljava 103.673 € 

OB183-09-0031 Obnova JR Vrtojba 63.170 € 

Namen in cilj 

Obstoječa javna razsvetljava je na območju Vrtojbe glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju v 

veliki meri neprimerna, nepravilno nameščena. Poraba javne razsvetljave cest in javnih površin na nivoju 

občine presega mejne vrednosti po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja . Po omenjenem členu je poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, 

omejena na 44,5 kWh na prebivalca letno. V letu 2019 in 2020 se predvideva zamenjava vseh svetilk ki 

ne izpolnjujejo zahtev Uredbe. V začetku leta 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija za 

zamenjavo razsvetljave na nivoju PZI-ja, ki je služila tudi za pripravo javnega naročila. Predvidoma se bo 

zamenjalo cca 350 svetilk z vsem pripadajočim materialom, konzolami in v nekaterih primerih tudi 

sanacijo ožičenja. Po zamenjavi se bo dejansko stanje vrisalo v kataster javne razsvetljave. 
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Stanje projekta 

Obnovljena je javna razsvetljava v Vrtojbi. 

OB183-09-0032 Obnova JR Šempeter 40.502 € 

Namen in cilj 

Obstoječa javna razsvetljava je na območju Vrtojbe glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju v 

veliki meri neprimerna, nepravilno nameščena. Poraba javne razsvetljave cest in javnih površin na nivoju 

občine presega mejne vrednosti po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja . Po omenjenem členu je poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, 

omejena na 44,5 kWh na prebivalca letno. V letu 2019 in 2020 se predvideva zamenjava vseh svetilk ki 

ne izpolnjujejo zahtev Uredbe. V začetku leta 2019 je bila pripravljena projektna dokumentacija za 

zamenjavo razsvetljave na nivoju PZI-ja, ki je služila tudi za pripravo javnega naročila. Predvidoma se bo 

zamenjalo cca 350 svetilk z vsem pripadajočim materialom, konzolami in v nekaterih primerih tudi 

sanacijo ožičenja. Po zamenjavi se bo dejansko stanje vrisalo v kataster javne razsvetljave. 

Stanje projekta 

Obnovljena je javna razsvetljava v Šempetru. 

1306 Telekomunikacije in pošta 0 € 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 0 € 

OB183-18-0012 WiFi4EU 0 € 

Namen in cilj 

Gre za razpis EU v okviru katerega imajo občine priložnost pridobiti vaučer v vrednosti 15.000 EUR za 

vzpostavitev brezplačnega dostopa do Wi-Fi omrežja, t.i. Wi-Fi hotspot. Izbor poteka naključno glede na 

hitrost prijave, na podlagi objavljenih razpisov. 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 še ni bila realizirana. Aktivnosti potekajo skladno s planom. 

 

14 GOSPODARSTVO 1.208 €  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.208 € 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.208 € 

OB183-16-0005 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 1.208 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so potrebna za izgradnjo infrastrukture (cesta, fekalna in meteorna kanalizacija, 

podporni zidovi, javna razsvetljava,...) na južni strani poslovne cone Lavžnik.  

Cilj: ureditev poslovne cone Lavžnik 
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Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva na postavki niso bila porabljena, realizacija na postavki znaša 0,24 %. V prvi 

polovici leta je bil objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca gradnje ter izbran izvajalec del. 

Gradbena dela so v teku, poraba je predvidena v drugi polovici leta 2020. 

OB183-17-0024 Urejanje infrastrukture - poslovna cona Lavžnik 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izgradnji gospodarske infrastrukture na območju poslovne cone Lavžnik (izdelava 

projektne dokumentacije za gospodarsko javno infrastrukturo, Izdelava IDZ in PZI načrta, izvedba). 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 159.512 €  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 159.512 € 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 € 

OB183-09-0039 Ekološki otoki 0 € 

Namen in cilj 

Zaradi potrebe po gradnji novih ekoloških otokov in obnovi starih je postavka namenjena ureditvi zbirnih 

mest za odpadke, kar pripomore  k lepši urejenosti okolja in hkrati povečuje higieno življenjskega okolja 

ter ozavešča ljudi, ki v tej sredini živijo. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi ekoloških otokov v Občini. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.980 € 

OB183-11-0025 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-KANALIZACIJA 3.980 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove 

kanalizacijskega omrežja. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo kanalizacijskih priključkov v Vrtojbi. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 155.532 € 

OB183-13-0007 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 0 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti od Vrtojbe do Križcjana. V letu 2016 in 2017 je bila 

izdelana projektna dokumentacija IDZ in pridobljeni so bili projektni pogoji. 

Stanje projekta 

V prvem poletju sredstva na postavki niso bila porabljena. Predviden poseg je pogojen z odkupom 

potrebnih zemljišč v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem. 
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OB183-15-0009 Strokovne podlage in projektna dokumentacija za re 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena pridobitvi hidroloških osnov za idejno zasnovo (prispevne površine z 

upoštevanjem bodoče urbanizacije), potrditev s strani ARSO. Na podlagi hidroloških osnov se planira 

izdelava idejne zasnove za regulacijo kot podlage za pridobitev zemljišč in projektne dokumentacije za 

fazno izvedbo. 

Stanje projekta 

Namen, cilj: pridobitev strokovnih podlag in izvedbenih načrtov za regulacijo. Postavka potrebna zaradi 

prijave na projekte, potrebno sofinanciranje. 

Stanje: ni bilo odlivov. 

OB183-18-0003 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj in Zapučk 154.980 € 

Namen in cilj 

Namen: izvedba načrtovanih protipoplavnih ukrepov: regulacija jarkov, prevezava jarkov, izvedba dovolj 

zmogljivih odvodnih cevi. 

Cilj: izboljšati poplavno varnost obstoječih stavb in omogočiti novogradnje na območju Čuklje-Zapučke. 

Stanje: projekti za izvedbo so izdelani, skoraj vsa za izvedbo potrebna zemljišča so odkupljena, del 

sredstev za izvedbo je zagotovljen preko projekta Visfrim. 

Stanje projekta 

Cilj, namen: izboljšati protipoplavno varnost zaselkov Čuklje in Zapučk. 

Izvedba del je v teku. 

OB183-18-0005 Mednarodni projekt EDICITNET 552 € 

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. 

Stanje projekta 

Občina Šempeter-Vrtojba je kot projektni partner uspešno kandidirala v okviru programa Obzorje 

(HORIZONT 2020), program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020. V mednarodnem 

projektu občina sodeluje še s 34 partnerji. Projekt sistemsko obravnava pristop k uporabi zelenih površin 

v mestih. Sredstva na postavki so namenjena izvajanju aktivnosti v okviru projekta, ki potekajo skladno s 

pogodbo o financiranju. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 127.796 €  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 19.358 € 

16029003 Prostorsko načrtovanje 19.358 € 

OB183-15-0007 Rekreacijski center Vrtojba 19.089 € 

Namen in cilj 

NAMEN:  Ureditev območja z javno infrastrukturo, parkirišči in ostalimi pogoji za  Rekreacijski center 

Vrtojba. Investicija v letu 2019 izvedena iz projekta  Soča - Isonzo. 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana v višini 63,63% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za 

ureditev JR, ureditev zelenih površin ter izvedba video nadzora. 

OB183-17-0022 Prostorski načrti 268 € 

Namen in 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 koriščena v višini 268 EUR oz. 0,6% glede na veljavni proračun.  

1603 Komunalna dejavnost 29.774 € 

16039001 Oskrba z vodo 0 € 

OB183-11-0035 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) 0 € 

Namen in cilj 

Namen programa je vzdrževanje obstoječih vodovodnih napeljav. 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove 

vodovodnega omrežja. Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo. Sredstva se financirajo iz 

omrežnine. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki še niso porabljena. 

OB183-11-0038 Vzdrževanje hidrantnega omrežja 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja na območju Občine Šempeter-Vrtojba, ki ga 

opravlja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. 

Stanje projekta 

Postavka je namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja. Postavka v prvem polletju ni bila koriščena. 
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OB183-13-0008 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda in 

kanalizacije Žnidarčičeva ulica ob meji. Sama izvedba vodovoda in kanalizacije je predvidena za leto 

2020. 

Stanje projekta 

Potreben je dogovor o izvajanju del z italijanskimi oblastmi. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0 € 

OB183-09-0063 Pokopališče Vrtojba 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Vrtojba. 

Stanje projekta 

V prvem polletju postavka niso bila koriščena, planirana dela bodo opravljena do konca leta. 

OB183-09-0064 Pokopališče Šempeter 0 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena urejanju in vzdrževanju pokopališča Šempeter. 

Stanje projekta 

V prvem polletju  sredstva na postavki niso bila koriščena. 

OB183-17-0019 Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru (za izdelavo 2. faze 

pokopališča: grobna polja in mrliška vežica). 

Stanje projekta 

V prvem polletju sredstva niso bila koriščena. 

16039003 Objekti za rekreacijo 26.679 € 

OB183-11-0056 Oprema za trim stezo fitnes 20.557 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena za nabavo in montažo opreme za zunanji fitnes in posodobitev obstoječe trim 

steze. 

Stanje projekta 

Postavka je realizirana višini 68,52% glede na veljaven proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev 

prostora z orodji za vadbo na trim stezi v Vrtojbi. 

OB183-11-0078 Otroška igrišča 2.604 € 

Namen in cilj 

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavi otroških igrišč. 



 

 108 

Stanje projekta 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo mivke na otroških igriščih V mlinu in pri šoli v Šempetru in pa 

za popravilo mrežne ograje pri igrišču Pod Laze. 

OB183-13-0027 Športni park Šempeter 3.518 € 

Stanje projekta 

V prvem polletju realizacija na postavki znaša 2,61 %. Investicija izgradnje igrišča za košarko je v teku, 

poraba je predvidena v drugi polovici leta. 

OB183-18-0001 Urejanje igrišča v Vrtojbi 0 € 

Stanje projekta 

Investicija je v teku. Realizacija na postavki je predvidena v drugi polovici leta. 

OB183-20-0003 Nakup športnega centra 0 € 

Stanje projekta 

Pogodba še ni podpisana. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 3.095 € 

OB183-12-0008 Urbana oprema 1.744 € 

Namen in cilj 

Namen programa je urediti prijaznejše okolje v Občini in skrb za boljše počutje občanov. 

Sredstva so namenjena za nakup urbane opreme: 

- dobava drogov za zastave 

- izdelava temeljev za zastave 

- obnova in montaža oglasnih tabel 

- dobava in montaža količkov 

- dobava košev za odpadke 

- dobava klopi in miz 

- dobava stojal za kolesa. 

Stanje projekta 

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za nabavo klopi. Sredstva se bodo koristila glede na potrebe. 

OB183-13-0028 Hortikulturna ureditev 1.350 € 

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 na območju občine. 

Stanje projekta 

Postavka je bila realizirana 13,5%, ker so se planirane posaditve v pomladanskem času niso izvedle zaradi 

suše. 

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. 
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Stanje projekta 

V prvem polletju postavka ni bila koriščena. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 € 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 € 

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 

V prvem polletju postavka še ni bila realizirana. 

OB183-09-0069 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov 0 € 

Namen in cilj 

Namen programa je obnova stanovanj v lasti oz. solasti Občine in  izboljšanje bivalnih pogojev v teh 

objektih. 

Stanje projekta 

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana. 

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

gozdna in stavbna zemljišča) 74.543 € 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 0 € 

OB183-11-0058 Nakup stavbe na naslovu Griči 14 0 € 

Namen in cilj 

Namen in cilji: odkupiti so-lastni delež v celoti, glede na to, da je občina lastnik že več kot 80% navedene 

nepremičnine. 

Stanje: pridobiti lastništvo stavbe na naslovu Griči 14 v celoti. 

Stanje projekta 

Postavka ni bila realizirana, ker pogajanja z zadnjimi lastniki še tečejo. 

16069002 Nakup zemljišč 74.543 € 

OB183-09-0070 Nakup zemljišč 74.543 € 

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 37,27% in realizacija poteka skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2020. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 0 €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 0 € 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 0 € 

OB183-09-0073 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturn.objek. 0 € 

Namen in cilj 

Namen programa je ohranjanje kulturnih objektov in drugih grobišč in spomenikov. 

OB183-17-0021 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka 0 € 

Namen in cilj 

Občina je kandidirala na drugem javnem pozivu za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (EKSRP), v okviru LAS V objemu sonca. Predvidena je izdelava različnih promocijskih 

gradiv na področju kulturne dediščine, pomemben rezultat bo tudi urejena manjša etnološka zbirka. 

Stanje projekta 

Sredstva v prvem polletju niso bila koriščena. 

1803 Programi v kulturi 0 € 

18039005 Drugi programi v kulturi 0 € 

OB183-15-0018 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 0 € 

Stanje projekta 

Postavka zajema izdelavo projektne dokumentacije za prenovo in adaptacijo kinodvorane v Šempetru pri 

Gorici. Postavka v prvem polletju še ni bila koriščena. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 € 

18059002 Programi za mladino 0 € 

OB183-16-0010 Nakup osnovnih sredstev KŠTM 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev (kontejnerji za mladino - glasbene skupine) za zavod. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za zavod. Postavka ni bila izkoriščena. 



 

 111 

19 IZOBRAŽEVANJE  5 .129 €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 0 € 

19029001 Vrtci 0 € 

OB183-09-0081 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 0 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v vrtcih. 

Postavka spada med investicijske transfere. Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in na 

podlagi predhodnega dogovora. 

Stanje projekta 

V prvem polletju so bila sredstva na postavki porabljena za nakup otroških igral v vrtcu v 

Vrtojbi. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 5.129 € 

19039001 Osnovno šolstvo 5.129 € 

OB183-09-0083 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola 4.931 € 

Namen in cilj 

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. 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v šoli (OŠ Ivana 

Roba v Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi). Poraba se bo izvajala glede na potrebe šole in 

na podlagi predhodnega dogovora. 

Stanje projekta 

Sredstva na postavki so bila v prvem polletju porabljena za: 

- popravilo strehe na telovadnici in nadstreškov 

- demontaža pregradnih sten v WC 

- nabava bojlerja in toplotne črpalke. 

OB183-14-0007 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-Kozara 198 € 

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 

Postavka je namenjena za tekoče vzdrževanju OŠ Kozara na podlagi pogodbe in v prvem polletju so bila 

koriščena v višini 197,68 EUR. 

19039002 Glasbeno šolstvo 0 € 

OB183-14-0008 Glasbena šola - vzdrževanje 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju objekta, kjer se nahaja glasbena šola. 



 

 112 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 0 €  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 0 € 

20049003 Socialno varstvo starih 0 € 

OB183-09-0087 Oprema za CDAS - vzdrževanje 0 € 

OB183-13-0015 Pomoč na domu-nakup vozila 0 € 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so namenjena nakup osebnega vozila za zagotavljanje pomoči na domu. 

Stanje projekta 

Sredstva so namenjena nakupu novega vozila za storitev pomoči na domu in bodo porabljena v drugi 

polovici leta. 

 

 

05 Skupna občinska uprava  1 . 1 3 6  €  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.136 €  

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 1.136 € 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 1.136 € 

OB183-09-0088 Skupna občinska uprava - oprema 0 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena nakupu pisarniške opreme. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče pisarniške opreme. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka v prvem polletju 2020 ni bila koriščena. 

OB183-09-0089 Skupna občinska uprava - računalniška oprema 297 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena nakupu računalniške opreme. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče računalniške opreme. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 8,50%, za računalniško opremo. 
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OB183-09-0090 Skupna občinska uprava - računalniški programi 708 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena nakupu računalniških programov. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajočih računalniških programov. 

Stanje projekta 

V prvem polletju je bila proračunska postavka porabljena v višini 70,76% za nakup računalniških 

programov. 

OB183-10-0001 Nakup druge opreme SOU 131 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena nakupu druge opreme za potrebe SOU. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče opreme za SOU. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka v prvem polletju 2020 je bila realizirana v višini 10,94%. 

 

 

06 Režijski obrat  2 3 . 3 4 2  €  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE  3.709 €  

0403 Druge skupne administrativne službe 3.709 € 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem3.709 € 

OB183-12-0022 Investicijsko vzdrževanje parking "D" 3.709 € 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju (kanalizacija, električni priključki, javna 

razsvetljava, rešetke,...) kamionskega parkirišča v Vrtojbi ter pripravi platoja z zunanjo ureditvijo za 

obstoječe kontejnerje ob kamionskem parkirišču. 

Stanje projekta 

Sredstva so porabljena za: 

- popravilo strehe na vratarnici 

- dobava contajnerja 

- popravilo elektro instalacije na parkirišču D 

OB183-19-0002 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na 

MMP Vrtojba 0 € 

Namen in cilj 

Namen: Ureditev parkirišča z sistemom za plačevanje parkirnine. 

Stanje projekta 

V prvem polletju postavka še ni bila realizirana. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.632 €  

0603 Dejavnost občinske uprave 19.632 € 

06039001 Administracija občinske uprave 19.632 € 

OB183-11-0004 Nakup opreme režijski obrat 259 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu opreme v RO. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v višini 2,07%. 

OB183-11-0081 Programska oprema, računalniki 0 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema sredstva namenjena za nakupu programske opreme in računalnikov v RO. 

NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka v prvem polletju ni bila koriščena. 

OB183-20-0002 Nakup robotske kosilnice 19.374 € 

Namen in cilj 

Postavka zajema stroške namenjene nakupu robotske kosilnice, ki se uporablja za košnjo na zahtevnejšem 

terenu, saj se jo upravlja preko daljinskega upravljalca. 

Stanje projekta 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 75,97% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila 

porabljena za nakup robotske kosilnice. 
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IV. PRERAZPOREDITEV PRAVIC PORABE SREDSTEV 

PRORAČUNA 2020 
 

  PRERAZPOREDITEV S POSTAVKE    PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO   

Datum Številka  PP Naziv PP           PP Naziv PP         ZNESEK 
dok. dok. KONT

O 
Naziv Konto           KONT

O 
Naziv 
Konto 

        v EUR 

08.01.2020 0001-2020 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine 040415 Oprema objektov v lasti občine 807,20 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 420299 Nakup druge opreme in napeljav   

09.01.2020 0002-2020 041809 Akcije v kulturi 041872 Odporniške organizacije (borci, veterani…) 1.000,00 

   412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   

20.01.2020 0003-2020 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja 041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi in izvajanje javnih pooblastil 5.190,11 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 402999 Drugi operativni odhodki   

11.03.2020 0006-2020 041401 Priprava razvojnih programov in projektov 041401 Priprava razvojnih programov in projektov 10.970,00 

   400000 Osnovne plače 402999 Drugi operativni odhodki   

24.04.2020 0007-2020 041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik 5.000,00 

    420402 Rekonstrukcije in adaptacije 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   

29.04.2020 0008-2020 041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah 6.500,00 

   411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 41192110 Plačilo razlike v vrtcih COVID 19   

05.05.2020 0009-2020 041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti 041964 Sofinanciranje predšolske dejavnosti 45.000,00 

    413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim 

41330001 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim COVID 

19 

  

18.05.2020 0010-2020 050616 Pisarniški material in storitve 050617 Čistilni material in storitve 301,98 

   402000 Pisarniški material in storitve 402001 Čistilni material in storitve   

19.05.2020 0011-2020 040662 Drugi stroški proračuna 040662 Drugi stroški proračuna 1.500,00 

    402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 402099 Drugi splošni material in storitve   

27.05.2020 0012-2020 060646 Nakup robotske kosilnice 060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil 33,94 

   420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 402304 Pristojbine za registracijo vozil   

11.06.2020 0013-2020 040666 Revizijske storitve 040662 Drugi stroški proračuna 1.000,00 

    402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 402099 Drugi splošni material in storitve   

12.06.2020 0024-2020 010120 Bilten - glasilo 010120 Bilten - glasilo 37,00 

   402901 Plačila avtorskih honorarjev 402912 Posebni davek na določene prejemke   

12.06.2020 0025-2020 030105 Plača, regres za letni dopust 030105 Plača, regres za letni dopust 1.612,00 

    400000 Osnovne plače 4000023 Dodatek za delo v razmerah covid 19   

12.06.2020 0026-2020 040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) 040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav…) 58,50 

   412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 402901 Plačila avtorskih honorarjev   

12.06.2020 0027-2020 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 6.499,00 

    400000 Osnovne plače 4000021 dodatek za delo v tveganih razmerah   
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12.06.2020 0028-2020 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 549,50 

   400000 Osnovne plače 4000022 Dodatek za stalno pripravljenost   

12.06.2020 0029-2020 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 551,00 

    400000 Osnovne plače 400100 Regres za letni dopust   

12.06.2020 0030-2020 041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del 480,00 

   400000 Osnovne plače 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela   

12.06.2020 0031-2020 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 490,00 

    400000 Osnovne plače 400100 Regres za letni dopust   

12.06.2020 0032-2020 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 298,00 

   400000 Osnovne plače 4000022 Dodatek za stalno pripravljenost   

12.06.2020 0033-2020 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 6.248,00 

    400000 Osnovne plače 4000021 dodatek za delo v tveganih razmerah   

12.06.2020 0034-2020 050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 606,16 

   400000 Osnovne plače 400999 Drugi izdatki zaposlenim   

12.06.2020 0035-2020 050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 050600 Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza 5.265,00 

    400000 Osnovne plače 4000021 dodatek za delo v tveganih razmerah   

12.06.2020 0036-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 1.400,00 

   402099 Drugi splošni material in storitve 400000 Osnovne plače   

12.06.2020 0037-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 877,00 

    402099 Drugi splošni material in storitve 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost   

12.06.2020 0038-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 770,00 

   402099 Drugi splošni material in storitve 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom   

12.06.2020 0039-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 295,00 

    402099 Drugi splošni material in storitve 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU   

12.06.2020 0040-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 1.243,00 

   402099 Drugi splošni material in storitve 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   

12.06.2020 0041-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 922,00 

    402099 Drugi splošni material in storitve 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje   

12.06.2020 0042-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 75,00 

   402099 Drugi splošni material in storitve 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni   

12.06.2020 0043-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 10,00 

    402099 Drugi splošni material in storitve 401200 Prispevek za zaposlovanje   

12.06.2020 0044-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 20,00 

   402099 Drugi splošni material in storitve 401300 Prispevek za starševsko varstvo   

12.06.2020 0045-2020 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 041547 Mednarodni projekt EDICITNET 290,00 

    402099 Drugi splošni material in storitve 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU   

12.06.2020 0046-2020 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 060601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza 480,00 

   400000 Osnovne plače 400100 Regres za letni dopust   

30.06.2020 0016-2020 060646 Nakup robotske kosilnice 060633 Vzdrževanje in popravila vozil 7,47 

    420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 402999 Drugi operativni odhodki   

                 
              SKUPAJ:   106.386,86 
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              V OKVIRU ISTE PP:   97.556,16 

              MED PP:   8.830,70 
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V. POLLETNA REALIZACIJA 

PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER-

VRTOJBA PO FUNKCIONALNI 

KLASIFIKACIJI 
 

FK Opis 
ORE: 2020  

1-6 

1 2 3 

01 JAVNA UPRAVA 1.020.240,43 

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 558.010,59 

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 9.308,00 

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 26.922,98 

0133 Druge splošne zadeve in storitve 140.687,96 

0160 Druge dejavnosti javne uprave 142.398,37 

0171 Servisiranje javnega dolga države 142.912,53 

02 OBRAMBA 12.602,94 

0220 Civilna zaščita 12.602,94 

03 JAVNI RED IN VARNOST 111.464,48 

0310 Policija 1.047,21 

0320 Protipožarna varnost 110.417,27 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 519.543,05 

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 8.086,86 

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 3.974,90 

0421 Kmetijstvo 10.815,22 

0422 Gozdarstvo 2.220,40 

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 142.520,87 

0451 Cestni promet 208.719,74 

0460 Komunikacije 2.897,70 

0473 Turizem 30.117,44 

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 110.189,92 

05 VARSTVO OKOLJA 171.007,35 

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.981,88 

0520 Ravnanje z odpadno vodo 3.980,05 

0530 Zmanjševanje onesnaževanja 162.045,42 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 449.129,76 

0610 Stanovanjska dejavnost 6.160,44 

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 20.530,84 

0630 Oskrba z vodo 289.917,59 

0640 Cestna razsvetljava 132.520,89 

07 ZDRAVSTVO 22.694,67 

0721 Splošne zdravstvene storitve 22.694,67 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 
ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 186.287,57 
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0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 39.775,43 

0820 Kulturne dejavnosti 114.298,60 

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 3.072,36 

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 29.141,18 

09 IZOBRAŽEVANJE 641.255,88 

0911 Predšolska vzgoja 438.409,16 

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 166.918,00 

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 972,89 

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 34.955,83 

10 SOCIALNA VARNOST 147.409,76 

1040 Varstvo otrok in družine 10.444,69 

1070 
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 
prebivalstva 136.965,07 

    3.281.635,89 

 


