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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2016 
 

 
03 ŽUPAN 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

• 040718 Nakup opreme za MTS za CZ 
Plan v višini 12.000,00 EUR zajema sredstva, ki so namenjena nakupu opreme CZ. Sredstva 
se porazdeli čez celo leto, s tem da se upošteva požarno ogroženost in naravne nesreče v 
jesenskem času. Sredstva se bodo porabila tudi za strokovno izpopolnjevanje in 
zdravniške preglede gasilcev. 
NAMEN IN CILJI: Opremo se bo nabavljalo  za potrebe delovanja CZ za nemoteno 
delovanje le-te in zagotavljanja čim boljših pogojev zaščite in reševanja. 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

• 040703 Nakup vozila PGD Šempeter 
Sredstva v višini 32.160,00 EUR zajemajo sredstva porabljena za dplačilu  gasilskega vozila 
v letu 2013.  
NAMEN IN CILJI: Zagotovitev sredstev za gasilsko vozilo za potrebe nemotenega 
delovanja PGD in gasilske javne službe. 

• 040705 Sredstva za opremo iz požarne takse 
Planirana sredstva so namenjena odplačilu opreme, ki se jo potrebuje za nemoteno 
delovanje. 

 
 
04 OBČINSKA UPRAVA 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
030209002 Mednarodno sodelovanje občin 

• 040302 Cilj 3. 1. Razpis – strateški Projekt Adria A 
Projekt predvideva  pospešitev oblikovanja novega mestnega območja na slovensko - 
italijanski meji, izdelavo predhodne zasnove za železniško infrastrukturo, kjer je 
manjkajoča železniška polkrožna povezava – (lunetta) na slovenski in italijanski strani, ter  
povezavo med goriškim in vrtojbenskim tovornim postajališčem, elektrifikacijo proge 
Nova Gorica – Vrtojba-Sežana in finančne možnosti za pridobitev evropskih sredstev za 
izvedbeno fazo. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je CEI - Central 
European Initiative Trst. Trajanje projekta: 2010 - 2014. Zaradi težav pri izvajanju projektnih 
aktivnosti se bo projekt podaljšal za 1 leto. Občina bo dobila dodatno odobrenih 5.000,00 
€ za izvajanje spremljajočih aktivnosti. Zaradi navedenega se predlaga delno zmanjšanje 
postavke za leto 2013 in prerazporeditev ter povečanje sredstev na leto 2014.   
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• 040307 Cilj 3, 3. Razpis – standardni/ožje čezmejno območje Projekt TRADOMO. 
Izboljšanj trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju  
Projekt spodbuja trajnostno mobilnost in dostopnost na slovensko-italijanski meji. Na 
obalnem območju je cilj povečanje privlačnosti in konkurenčnosti funkcionalno 
čezmejnega območja; izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in 
podeželjem, ter  vzpostavitev javnega potniškega in pomorskega prevoza. V naši občini se 
načrtuje opremljanje obstoječih avtobusnih postajališč z  elektronskimi tabelami z voznimi 
redi ter ostalimi koristnimi informacijami, ter ureditev novega avtobusnega postajališča 
na območju MMP Vrtojba skladno z ureditvenim načrtom občine. Partnersko območje je 
Slovenija – Italija; vodilni partner je Mestna občina Nova Gorica. Trajanje projekta: 2012 – 
2015. Projektne aktivnosti so v fazi izvajanja (v pripravi je projektna dokumentacija ter 
skupni javni razpis z partnerjem MONG za izbor izvajalca). Zaradi faznosti izvedbe se 
predlaga delno zmanjšanje postavke za leto 2013 in prerazporeditev sredstev na leto 2014. 
 
0401 Informatizacija uprave 
 
04029001 Informacijska infrastruktura 

• 040401 Informatika (strojna in programska oprema) 
Plan  zajema sredstva, ki so namenjena nakupu nove programske opreme za občinsko 
upravo ter nakupu ostale strojne in programske opreme. 
NAMEN in CILJI: Nova programska in strojna in oprema bosta omogočala boljšo 
informatizacijo in učinkovitejše delovanje občinske uprave.   
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

• 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine  
- prekrivanje strehe nad baliniščem  
- ureditev prostorov Cesta goriške fronte 
- obnova skladiščnih prostorov na parkirišču pri pošti 
- zamenjava oken in vrat v k.o. Šempeter 
- izdelava požarnega reda za balinišče v Vrtojbi 
- vzdrževanje zadružnega doma 

NAMEN IN CILJI: sanacija prostorov in opreme, izboljšani delovni pogoji 
STANJE: prostori in oprema poškodovana oz. dotrajana 

• 040415 Oprema dvorec Coronini 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena nakupu dela opreme v dvorcu Coronini . 
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, omogočiti normalne delovne pogoje 
STANJE: v določenih prostorih še ni opreme 

• 040418 Oprema objektov krajevnih odborov 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena nakupu  opreme v drugih objektih občine. 
NAMEN IN CILJI: Opremo se bo nabavljalo  za potrebe delovanja krajevnih odborov v 
navedenih objektih in tako omogočilo boljše delovne pogoje. 

• 040421 Obnova zadružni dom Vrtojba 
Predvideva se zamenjava talnih oblog z laminatom ter barvanje fasade.  
NAMEN IN CILJI: izboljšanje bivalnih pogojev 
CILJI: dotrajana okna  

• 040428 Urbana oprema 
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Nova proračunska postavka v namen nakupa urbane opreme (klopi, mize, stojala za 
kolesa, drogovi za zastave…) 
NAMEN IN CILJI:  urediti prijaznejše okolje v Občini 
CILJI: skrb za boljše počutje občanov   
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 
0602 Dejavnost občinske uprave 
 
016039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem potrebnim za delovanje občinske 
uprave. 

• 040652 Nakup pisarniškega pohištva 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena nakupu pisarniškega pohištva za potrebe občinske 
uprave. 
NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče opreme ter izboljšanje delovnih pogojev.  

• 040653 Nakup telekomunikacijske opreme 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena nakupu telekomunikacijske opreme za potrebe 
občinske uprave. 
NAMEN IN CILJI: Telekomunikacijsko opremo se planira za potrebe zamenjave in nabave 
manjkajoče opreme.  

• 040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave  
Plan  zajema sredstva, ki so namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske 
uprave. 
NAMEN IN CILJI: Opremo se planira za potrebe zamenjave in nabave manjkajoče opreme.  
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

• 041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe 
Postavka predvideva nakup stavbe v centru Vrtojbe.  
• 041112 Projekt LAS za razvoj podeželja - Vrtojba – vas vodnjakov 

Projekt zajema izdajo knjige, vodnika in snemanje filma ter izdajo DVD-jev, ki se nanašajo 
na zgodovino vodnjakov ter življenja ob njih v Vrtojbi. Projektne aktivnosti so v začetni 
fazi, zato se predlaga prenos sredstev v leto 2014. 
• 041113 Projekt LAS za razvoj podeželja – Obnovitev Goriškega vrtnarstva 

Namen projekta je oskrba in samooskrba z varnimi vrtninami ob vključevanju naravi 
prijaznih tehnologij in revitalizacijo avtohtonih kultivarjev za ohranjanje tradicionalne 
kmetijske prakse na območju podeželja jugozahodnega dela Severne Primorske. Postavka 
bo do konca leta 2013 realizirana. 
• 041114 Projekt LAS za razvoj podeželja – Nazaj k naravi z novimi pristopi 

Projekt predvideva praktična usposabljanja in izobraževanja (tudi nacionalne poklicne 
kvalifikacije) za pridelovalce hrane oz. kmete, kjer si bodo pridobili uporabna znanja in s 
katerimi bodo lahko izboljšali delovni proces ter povečali konkurenčnost kmetije. 
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Projektne aktivnosti se že izvajajo, zato se predlaga sprememba dinamike financiranja – 
povečanje postavke za leto 2013 in zmanjšanje postavke za leto 2014. 
• 041115 Projekt LAS za razvoj podeželja – Turistični vodnik po Goriški 

Turistični vodnik po Goriški je mobilna aplikacija, ki za turiste predstavlja taktični 
informacijski sistem. Omogoča enostavno orientacijo v prostoru in času ter izpostavlja 
interesne točke v njihovi neposredni bližini ter v območju celotne LAS jugozahodnega 
dela Severne Primorske. Cilji aplikacije so informiranje obiskovalcev o turistični ponudbi v 
območju, aktivno vodenje obiskovalcev do interesnih točk, povečevanje potrošnje 
turističnih in gospodarskih proizvodov in povečanje stopnje zadovoljstva obiskovalcev. 
Aplikacija pokriva geografsko področje občin Nova Gorica nižinski del brez mesta Nova 
Gorica, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Projekt se je 
zaključil. Proračunska postavka bo v letu 2013 realizirana.  
 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

• 041211 Energetska sanacija telovadnice Šempeter 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena učinkovitejši rabi energije. 
NAMEN IN CILJI: Ureditev  zajema sanacijo objekta zaradi smotrnejše porabe energije. 

• 041212 Energetska sanacija telovadnice Vrtojba 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena učinkovitejši rabi energije. 
NAMEN IN CILJI: Ureditev  zajema sanacijo objekta zaradi smotrnejše porabe energije. 

• 041213 Energetska sanacija šole Vrtojba 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena učinkovitejši rabi energije. 
NAMEN IN CILJI: Ureditev  zajema sanacijo objekta zaradi smotrnejše porabe energije. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

• 041307 Traktorske in kolesarske poti 
NAMEN IN CILJI: Ureditev traktorskih in kolesarskih poti v občini. 

• 041321 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena za študije izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.   
NAMEN IN CILJI: Izdelava študij izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring.   

• 043058 Pločnik Bazara 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena  ureditvi pločnika na Bazari. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti. 

• 041377 Most preko Vrtojbice  
Plan zajema sredstva, ki so namenjena projektiranju in izgradnji mostu preko Vrtojbice. 
(Čuklje) 
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti. 
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• 041352 Kolesarska steza in pločnik Žnidarčičeva 
Plan zajema sredstva, ki so rezervirana za izdelavo idejne zasnove za izgradnjo kolesarske 
steze in pločnika ob Žnidarčičevi cesti.  
NAMEN IN CILJI: Izdelava pločnika in kolesarske steze med križiščem in Hoferjem. 

• 041353 Izdelava parkirišča biotehnična šola 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena projektni dokumentaciji za parkirišče.  
NAMEN IN CILJI: Izgradnja parkirišča za potrebe šole. 

• 041357 Parkirišče avtobusno postajališče Stari Petrol 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena  izgradnji parkirišča 
NAMEN IN CILJI: Izgradnja parkirišča 

• 041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel 
Na proračunski postavki se planira sredstva za morebitne potrebe, da se izognemo 
kasnejšim ponovnim izkopom. Sredstva bodo občini naknadno refundirana. 

• 041368 Ulica Griči  razširitev ulice 
Sredstva so namenjena razširitvi in asfaltiranju ulice Grići. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti. 

• 041374 Urejanje gramozna pot 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena izgradnji pločnika in javne razsvetljave. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti. 

• 041375 Kolesarska pot in pločnik pri obvoznici Vrtojba 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena izgradnji kolesarske poti in pločnika pri obvoznici. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti. 

• 041379 Vrtojbenska ulica od pošte do železnice 
Plan zajema sredstva namenjena rekonstrukciji ulice od pošte do železnice 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja cest in poti, večja varnost na cestah 

• 041380 Parkirišče ob pošti 
Plan zajema sredstva namenjena izdelavi makadamskega parkirišča pri pošti. 
NAMEN IN CILJ: nova parkirna mesta 

• 041387 Parkirišče ob pokopališču v Vrtojbi 
Plan zajema sredstva namenjena izdelavi parkirišča ob pokopališču 
NAMEN IN CILJ: nova parkirna mesta 

• 041388 Izboljšanje prometne ureditve MMP Vrtojba 
NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti 

• 041390 Izdelava lesenega mostu v Šempetru 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena projektiranju in izgradnji mostu. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti. 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 

• 041382 Ureditev ceste na Pristavi 
Plan zajema sredstva namenjena celoviti ureditvi ulice na Pristavi. 
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost 

• 041361 – Avtobusna postaja 9. september  
Plan v višini  je namenjen izdelavi postajališča za mestni avtobus 
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti 

• 041366 – Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici -  3. faza  
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Projekt predvideva nadaljevanje ureditve mestnega središča Šempetra pri Gorici in zajema 
ureditev cest in ulic, ki so navezane na Trg Ivana Roba. Operacija se osredotoča na 
prenovo in ureditev kanalizacije, javne razsvetljave, preplastitev cestišč, kolesarskih poti 
in pločnikov, urbano opremo, ipd. po natečajni rešitvi in arhitekturnemu usklajevanju 
prometne ureditve in signalizacije. Predmet ureditve bodo: ureditev enosmerne ceste na 
cestnem odseku Vrtojbenske ceste B1 do B13, izgradnja enosmerne ceste na cestnem 
odseku Vrtojbenske ceste C2 do C9, ureditev dela Ceste Prekomorskih brigad in dela Ulice 
Padlih borcev in izgradnja dvosmerne kolesarske steze med Ulico Goriške fronte in Ulico 
Padlih borcev. Zaradi neizbire izvajalca del v javnem razpisu (višje ponudbene vrednosti 
od ocenjene vrednosti javnega naročila), je bilo potrebno ponovno začeti s pogajanji. 
Zaradi navedenega je bilo potrebno spremeniti dinamiko financiranja projekta, vključno z 
vlogo na MGRT za prenos koriščenja ESRR sredstev, planiranih v letu 2013 v celoti (zadnji 
rok za vložitev zahtevka na MGRT je 30. 9.). Glede na navedeno se predlaga sprememba 
dinamika financiranja – zmanjšanje postavke za leto 2013 in povečanje postavke za leto 
2014.  
NAMEN IN CILJI: Ureditev mestnega središča 

• 041367 Ureditev opekarniške ulice 
Sredstva so namenjena za nakup zemljišč ter izdelava projektne dokumentacije, 
asfaltiranje ceste, izdelava novega pločnika, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod in 
javna razsvetljava.  
NAMEN IN CILJI: Ureditev Opekarniške ulice 

• 041369 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt CroCTal Krajina in čezmejne kolesarske 
poti 

Projekt predvideva izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest in podeželja 
z željo po omejitvi prometa in onesnaževanja. Glavni cilj projekta je izdelava mreže 
kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, prisotnimi v 
območjih partnerjev. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v investicijo ureditve 
kolesarskih tras, ki vodijo proti meji z Italijo. V Občini Šempeter-Vrtojba se načrtuje 
investicija v kolesarski odsek vzdolž zidu ob zahodnem robu zaselka Mlini – bivši 
Maloobmejni prehod Šempeter. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner 
je Provinca Gorica. Trajanje projekta: 2011 – 2014. Projektne aktivnosti so v fazi izvedbe. 
Predlaga se sprememba dinamika financiranja – zmanjšanje postavke za leto 2013 in 
povečanje postavke za leto 2014. 

• 041370 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt T. I. P. Čezmejna integrirana Platforma 
Projekt predvideva načrtovanje posegov in dejavnosti, ki bi pospeševali koordinacijo 
delovanja terminalov in intermodalnih vozlišč v Gorici in Vrtojbi z avtocestno osjo »Vileš-
Gorica-Razdrto« in bo zajemalo: cestno omrežje za povezavo s strukturami v obmejnem 
pasu in z dostopi do čezmejnih mestnih središč, okrepitev in razvoj intermodalnega 
prevoza cesta-železnica in prevoza Ro-La med Slovenijo in Italijo, prekvalifikacijo in 
povečanje postajališč, oblikovanje novih storitev in razširitev obstoječih (gostinstvo, 
carina, varen postanek, vzdrževanje vozil, pranje vozil ipd.) s pomočjo novih tehnologij ter 
okoljsko in prostorsko združljivost pri vidikih, povezanih z mobilnostjo, urbanističnim 
načrtovanjem, energetsko učinkovitostjo struktur. Predvidena lokacija: čezmejno 
območje Gorice in Občine Šempeter-Vrtojba. Partnersko območje je Slovenija – Italija; 
vodilni partner je SDAG Gorica. Trajanje projekta: 2011 – 2014. Trenutno smo v postopku 
pridobivanja projektne dokumentacije. Projektu bodo dodeljena dodatna finančna 
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sredstva v višini 16.500,00. Predlaga se sprememba dinamika financiranja – zmanjšanje 
postavke za leto 2013 in povečanje postavke za leto 2014. 

• 040311 Alpine space – POLY 5  
Projekt predvideva izdelavo študij izvedljivosti, načrtovanje posegov in dejavnosti na 
območju širšega evropskega območja (Slovenija, Italija, Avstrija in Francija). Občina bo v 
sodelovanju z Pokrajino Gorica v okviru projekta izvajala specifično študijo primera v 
povezavi z infrastrukturnimi strategijami, ki jih pričakujemo ali pa že potekajo ter izvedla 
predhodno raziskavo in analizo o teritorialnih in socialno-ekonomskih dinamikah področja 
ter predvidenih ali že obstoječih povezavah velikih transportnih sistemov z regionalno 
notranjo mobilnostjo ter koridorji in vozlišči na nacionalni in EU ravni. V okviru projekta bo 
na skupnem izvajanju izdelano policentrično razvojno orodje s katerim se bo definiralo 
transportne perspektive v zvezi z velikimi transportnimi sistemi ter ponovno polno 
vzpostavitvijo delovanja zapostavljenih območij ob meji. Partnerstvo projekta pokriva 
celotno programsko območje: Avstrija, Francija, Italija, Slovenija. Vodilni partner projekta 
je Pokrajina Torino. Trajanje projekta: 2011 – 2014. Zaradi sprememb dinamike projektnih  
aktivnosti se predlaga sprememba dinamike financiranja – zmanjšanje postavke za leto 
2013 in povečanje postavke za leto 2014.   

• 041371 – Krožišči pri policijski postaji in vhodu v bolnišnico  
Planira se izdelava projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri križišču s semaforji in 
križišče na vhodu v bolnišnico. V letu 2015 se planira investicija. 
NAMEN IN CILJI: doseči da bo promet bolj tekoč, doseči večjo prometno varnost 
STANJE: sedanji prometni režim ni več zadovoljiv za obstoječo gostoto prometnih vozil 

• 041381 Uvoz v šolo Andreja Gabrščka 
Predvideva se izdelava parkirišč in dostopa do šole. 
NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti 

• 041389 Urejanje Ivana Suliča 
Plan je namenjen rekonstrukciji obstoječega stanja 
NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti 

• 041385 Ošlje –rekonstrukcija poti v kamnolom 
Plan je namenjen rekonstrukciji obstoječega stanja. 
NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti 

• 041386 Regionalno omrežje kolesarskih povezav 
NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti 
 
13029004 Cestna razsvetljava 

• 041322 Obnova JR Vrtojba 
Zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Vrtojbi. 
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih 
udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

• 041323 Obnova JR Šempeter 
Zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Šempetru. 
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih 
udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

• 040309 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt FUTURELIGHTS Javna razsvetljava 
prihodnosti 

Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo. Aktivnosti projekta 
bodo obsegale izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, 
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analiza stanja in inovativnih pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, 
skupna strategija za trajnostno javno razsvetljavo, izvedbeni načrti posodobitve javne 
razsvetljave), raziskave (popis stanja javne razsvetljave na čezmejnem območju) ter 
investicije  (štirje pilotni primeri trajnostne preureditve javne razsvetljave). Občina 
Šempeter-Vrtojba bo poleg zgoraj navedenih aktivnosti  investitor v enega od štirih 
pilotnih primerov preureditve javne razsvetljave v občini.  Partnersko območje je Slovenija 
– Italija; vodilni partner je Občina Šempeter-Vrtojba. Trajanje projekta: 2011 – 2014.  
Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta 2013 v celoti realizirana, zato se ne spreminja. 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

• 041424 Kamp in postajališče za avtodome 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena financiranju izgradnje. 
NAMEN IN CILJI: Cilj projekta je izboljšanje turističnih kapacitet. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjšanja onesnaženja, kontrola in nadzor 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

• 041502 - širitev in izgradnja centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori 
Postavka vključuje namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječega 
centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori zaradi koriščenja takse za obremenjevanje 
okolja. 
NAMEN IN CILJI: zagotovitev centralne predelave in obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov, ločeno zbiranje frakcij ter odlaganje preostanka odpadkov za celotno območje 
Goriške statistične regije, kar bo podlaga za zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno 
sprejemljivo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju. 

• 041515 Ekološki otoki 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena financiranju izgradnje ekoloških otokov.  
NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja 
STANJE: pomanjkanje štirih mest za odlaganje odpadkov 

• 041535 – Regijski center za ravnanje z odpadki R CERO NG 
Postavka vključuje sredstva, ki jih mora Občina Šempeter-Vrtojba zagotoviti za 
nadgradnjo Centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori. 
NAMEN IN CILJI: za celotno območje Goriške statistične regije zagotoviti, skladno z 
zakonodajo, centralno predelavo in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ločeno 
zbiranje frakcij in blata komunalnih čistilnih naprav ter odlaganje preostanka odpadkov, 
kar bi bilo podlaga za zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno sprejemljivo izvajanje javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na tem območju. 
Vrednost celotnega projekta je 2.845.369,00 EUR. Višina lastnih sredstev, ki jih mora 
Občina zagotoviti znaša 695.262,00 EUR. Projekt se delno financira tudi iz EU sredstev v 
višini 1.827.591,00 EUR ter iz sredstev državnega proračuna v višini 322.516,00 EUR.  
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
• 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi   

Postavka zajema stroške, ki jih bo krila Občina Šempeter-Vrtojba za nadaljevanje 
investicije v Centralno čistilno napravo v Vrtojbi.  
NAMEN IN CILJI: doseganje s predpisi določene zahteve za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, izboljšanje kanalizacijskega omrežja v Občini Šempeter-
Vrtojba, povečati število priključenih gospodinjstev na javno kanalizacijo, izboljšanje 
stanja vodotokov Vrtojbice in Vipave. 
Vrednost celotnega projekta (delež Občine Šempeter-Vrtojba) je 10.207.499,71 EUR. Od 
tega bo Občina zagotovila lastnih sredstev v višini 2.240.326,71 EUR. Projekt se delno 
financira tudi iz EU sredstev v višini 6.772.097,00 EUR ter iz sredstev državnega proračuna 
v višini 1.195.076,00 EUR. 

• 041533 Invesicijsko vzdrževanje (omrežnina) 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in 
obnove.Sredstva se financirajo iz omrežnine. 
NAMEN IN CILJI: investicijsko vzdrževanje in obnova, izboljšava bivalnih pogojev in 
čistejše okolje 

• 041531 Projektna dokumentacija (omrežnina)  
Plan zajema sredstva namenjena financiranju projektiranje nove kanalizacije. Sredstva se 
financirajo iz omrežnine.  
NAMEN IN CILJI: Zaradi neurejenega odvoda odplak se načrtuje projektiranje nove 
kanalizacije, izboljšava bivalnih pogojev in čistejše okolje. 

 
1502003 Izboljšanje stanja okolja 

• 041540 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt GOTRAWAMA – čezmejni sistem za 
upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice 

Cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju  Gorice in 
Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), 
podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in 
odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z 
evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja 
vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi 
skladu z zahtevami EU. Aktivnosti se bodo izvajale na območju porečij obmejnih mest: 
Gorica,  Nova Gorica, Šempeter pri Gorici in  Vrtojba.  Partnersko območje je Slovenija – 
Italija; vodilni partner je Univerza v Novi Gorici. Trajanje projekta: 2011 – 2014. Zaradi 
sprememb dinamike projektnih  aktivnosti se predlaga sprememba dinamike financiranja 
– zmanjšanje postavke za leto 2013 in povečanje postavke za leto 2014.  

• 041541 Sanacija ceste Markova pot 
Predvideva se sanacijo ceste. Gre za nevarnost zdrsa ceste zaradi plazu. 
NAMEN IN CILJI: sanacija plazu pod cesto, izboljšane prometne varnosti 

• 041543 Suhi zadrževalnik Čuklje 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja 

• 041544  Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja 

• 041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
1602Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

• 0416128, 0416114, 0416115 Krožišče ABK, Iskra, Bazara 
Projektiranje krožišč ABK, Iskra, Bazara 

 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039001 Oskrba z vodo  

• 0416100 Projektna dokumentacija (omrežnina)  
Plan zajema sredstva, ki so v letu 2012 namenjena financiranju projektiranja novih 
vodovodov.  Sredstva se financirajo iz omrežnine.  
NAMEN IN CILJI: Na določenih mestih še ni vodovoda; izvedba novega vodovoda, 
izboljšanje oskrbe z vodo.  

• 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)  
Plan zajema sredstva namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja. Sredstva se 
financirajo iz omrežnine. 
NAMEN IN CILJI: Na določenih mestih so dotrajane cevi vodovoda, zato se planira 
popravila in menjava cevi; sanacija vodovoda, zmanjšanje izgube vode. 

• 041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja  
Plan zajema sredstva namenjena financiranju vzdrževanja hidrantnega omrežja na 
območju občine Šempeter-Vrtojba, ki ga bo opravljalo javno podjetje Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica skladno s Programom vzdrževanja hidrantnega omrežja. 
NAMEN IN CILJI: Vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba. 

• 041372 – Vodovod in cesta Griči 14  
Planira se izvedba vodovoda do hiše Griči 14 in popravilo ceste 
NAMEN IN CILJI: oskrba hiše z vodo, ureditev ceste, izboljšani življenski pogoji 
stanovalcev v hiši 
STANJE:makadamska cesta v slabem stanju, hiša brez tekoče vode 

• 0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 
NAMEN IN CILJI: ureditev vodovoda in kanalizacije 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

• 041603 Pokopališče Vrtojba  
Plan zajema sredstva za potrebne investicije. 
NAMEN IN CILJI: pokopališče potrebuje bolj urejen prostor 

• 041634 Pokopališče Šempeter  
Plan zajema sredstva za potrebne investicije. 
NAMEN IN CILJI: pokopališče potrebuje bolj urejen prostor 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 

• 0416102 – Oprema za trim stezo fitnes  
Sredstva so namenjena nabavi in montaži opreme za fitnes na trim stez                                                                                              
NAMEN IN CILJI: montaža opreme, izboljšanje fizične kondicije prebivalcev  
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STANJE: trim steza nima fitnes opreme 
• 041629  Otroška igrišča 

Sredstva so namenjena za opremo otroških igrišč. 
NAMEN IN CILJI: postavitev novih igral, zadovoljstvo občanov 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

• 041689 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč  
Plan zajema sredstva, ki so namenjena komunalnemu urejanju stavbnih zemljišč. 
NAMEN IN CILJI: nova komunalna oprema, urejena infrastruktura 
STANJE: stavbno zemljišče brez komunalne opreme 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

• 043630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja) 
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. 

• 041631 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov  
Plan zajema sredstva, ki so namenjena rekonstrukciji stanovanjskih zgradb  
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanovanj, pridobitev novih stanovanj 
STANJE: objekti potrebni sanacije 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

• 041606 Nakup stavbe Griči 14 
NAMEN IN CILJI:  odkupiti solastni delež v celoti, glede na to, da je občina lastnik že skoraj 
do 80 % 
STANJE: pridobiti lastništvo objekta v celoti 
 
16069002 Nakup zemljišč 

• 041612 Nakup zemljišč 
Plan zajema sredstva namenjena programu nakupa zemljišč.  
NAMEN IN CILJI: Pridobiti zemljišča v last občine, ki bodo namenjena za gradnjo in širitve 
cest. 

• 0416118 Zamenjava stvarnega vložka z denarnim PTP 
PTP predlaga se zamenjava stvarnega vložka za denarnim vložkom za parc. št. 1197/3 k.o. 
Vrtojba, zaradi rešitve likvidnostne situacije družbe PTP d.o.o. 
 
18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
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• 041842 Grobišča spomeniki  in kulturni objekti  
Plan  zajema sredstva, ki sonamenjena obnovi spomenikov. 
NAMEN IN CILJI: Obnova spomenikov (poškodovani spomeniki) ter ohranjanje kulturne 
dediščine. 

• 041886 Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt LIVING FOUNTAINS Oživljanje vodnjakov 
in kalov v čezmejnem območju 

Namen projekta je ohraniti kulturno krajino in kulturno dediščino vodnjakov, ki bogatijo 
čezmejno območje. Cilj projekta je obnoviti vodnjake kot spomenike kulturne dediščine 
ter oživiti dogajanje, povezano z zgodovinsko kulturno dediščino vodnjakov s poudarkom 
vključevanja mladih v poznavanje te vrste kulturne dediščine. Območje izvajanja projekta 
na slovenski strani je Območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Miren-Kostanjevica in 
Občine Šempeter-Vrtojba, na italijanski strani pa območje Občine Doberdob, Sovodnje in 
Portomaggiore. Aktivnosti bodo obsegale obnovo izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o 
zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, organizacijo prireditev ob 
vodnjakih ter promocijo vključno z označevanjem vodnjakov in opredelitvijo Ceste 
vodnjakov. V naši občini se načrtuje sanacija treh vodnjakov. Partnersko območje je 
Slovenija – Italija; vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica. Trajanje projekta: 2011 – 
2014. Na projektu so bila izvedena vsa predvidena gradbena dela – obnovljeni so štirje 
vodnjaki v Vrtojbi. Zaradi sprememb dinamike projektnih  aktivnosti ter dodatnih 
dodeljenih sredstev na projektu v višini 8.060,81 €,  se predlaga sprememba dinamike 
financiranja – povečanje postavke za leto 2013 in povečanje postavke za leto 2014.   
 
18039005 Drugi programi v kulturi 

• 041843 Vzdrževanje dvorane v Šempetru in Vrtojbi  
Plan sredstva namenjena vzdrževanju dvoran v Šempetru in Vrtojbi.  

 NAMEN IN CILJI:  Vzdrževalna dela - popravila dotrajanih delov dvorane, urejenost 
dvorane (manjše poškodbe v objektu), zamenjava oken. 

• 041887 Cilj 3 – 3. Razpis – standardni/ožje čezmejno območje projekt POT MIRU – VIA 
DI PACE  

Projekt  zajema povezavo obstoječih poti in parkov v spomin na soško fronto po zgledu 
že urejene, sto kilometrov dolge Poti miru v Posočju, postavitev informativnih tabel ter 
izdelavo turistično promocijskega materiala. Pot miru od Alp do Jadrana bo poleg 
pomnikov soške fronte povezala lepote teh krajev. Na nekaj točkah naj bi uredili zbirke iz 
prve svetovne vojne in nadgradili informativne centre. V naši občini nas bo Pot miru vodila 
po neprometnih cestah in poteh med zanimivejšimi lokacijami iz prve svetovne vojne in 
tako povezala dve pomembni točki Sv. Mark in Sv. Ot. V okviru projekta se predvideva 
trasiranje poti ter postavitev informacijskih (razlagalnih) tabel. Partnersko območje je 
Slovenija – Italija; vodilni partner je Provinca Gorica. Trajanje projekta: 2012 – 2015. 
Projektne aktivnosti so v izvajanju. Ocenjujemo, da bo postavka do konca leta 2013 v 
celoti realizirana, zato se ne spreminja. 

• 041888 Sanacija kinodvorane Šempeter 
Plan zajema sredstva namenjena sanaciji kinodvorane. 
NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, popravilo dotrajanih delov,… 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059001 Programi športa 
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• 041889 Teniško igrišče 
NAMEN IN CILJI: postavitev igrišča, rekreacija občanov 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
 
19029001 Vrtci 

• 041961 Vzdrževanje v vrtcih 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju v vrtcih.  

 NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v vrtcih. 
 
19063Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
19039001 Osnovno šolstvo 

• 041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – šola   
Plan zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v 
šoli.(OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi). 

 NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev. 
• 041983 Nadzidava šole v Vrtojbi 

Predvideva se nadzidava šole v Vrtojbi zaradi prostorske stiske 
NAMEN IN CILJI: povečanje števila razredov zaradi povečanega števila učencev, boljši 
pogoji za pouk učencev 
STANJE: pomanjkanje prostorov glede na število učencev 
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20049003 Socialno varstvo starih 

• 042026 Pomoč na domu-nakup vozila 
Sredstva so namenjena nakupu vozila. 

 
05 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
 
06 LOKLANA SAMOUPRAVA 
 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

• 050629 Pisarniška oprema 
Plan zajema sredstva namenjena nakupu pisarniške opreme. 
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče pisarniške opreme za neopremljeno pisarno. 

• 050630 Računalniška oprema 
Plan zajema sredstva namenjena nakupu računalniške opreme. 
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče računalniške opreme. 

• 050631 Računalniški programi 
Plan zajema sredstva namenjena nakupu računalniških programov. 
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajočih računalniških programov. 
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• 050633 Nakup druge opreme 
Plan zajema sredstva namenjena nakupu druge opreme za potrebe SOU. 
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče opreme za SOU. 

• 050638 Nakup osebnega vozila 
Plan zajema sredstva namenjena nakupu osebnega vozila zaradi priključitve Občine 
Vipava. Nakup bo financirala Občina Vipava. 
NAMEN IN CILJI:  Nakup osebnega vozila za SOU. 
 
06 REŽIJSKI OBRAT 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

• 060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga D 
Plan zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju Parkingu D v Vrtojbi. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
 
06039001 Administracija občinske uprave 

• 060630, Nakup opreme 
Plan zajema sredstva  namenjena za nakupu opreme v RO.  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 

• 060639 Programska oprema, računalniki 
Plan zajema sredstva  namenjena za nakupu programske opreme in računalnikov v RO.  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 
 
 
 
 
Številka: 01101-16/2013-14 
Šempeter pri Gorici, 19. 9. 2013        

 ŽUPAN 
                mag. Milan Turk 
 


