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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2011 - 2014 
 

01 OBČINSKI SVET 

 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 

• Nakup računalnikov 
Proračunska postavka, ki je namenjena za nakup  prenosnih računalnikov občinskih 

svetnikov je bila realizirana v predvidenem obsegu. 

 

NAMEN in CILJI: računalniki služijo za delo članov občinskega sveta (gradiva za seje 

občinskega sveta in delovnih teles) in komunikacijo z občinsko upravo. Cilj je 

racionalizacija stroškov (papir, tiskalniki, fotokopirni stroj). 

 

03 ŽUPAN 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

• Nakup opreme za MTS za CZ 
Postavka je bila realizirana v višjem obsegu glede na rebalans 2011 za 33,4 odstotka. Skozi 
postavko se je financiral nakup opreme potrebne za delovanje civilne zaščite, nov 
zabojnik, defibrilator in hladilno omaro. 
 

NAMEN IN CILJI: Opremo se nabavlja  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 

  

• Nakup vozila PGD Šempeter 
Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega. 
NAMEN IN CILJI: Zagotovitev sredstev za gasilsko vozilo za potrebe nemotenega 

delovanja PGD in gasilske javne službe. 

 

• Sredstva za opremo iz požarne takse 

Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega. 
NAMEN IN CILJI: Zagotovitev sredstev za gasilsko vozilo za potrebe nemotenega 

delovanja PGD in gasilske javne službe. 
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03 OBČINSKA UPRAVA 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

0401 Informatizacija uprave 

04029001 Informacijska infrastruktura 

 

• 040401 Informatika (strojna in programska oprema) 
Plan, ki zajema sredstva, ki so namenjena za nakup novega strežnika za občinsko upravo 
in ostalo opremo je bil presežen v višini 18,2 odstotka glede na rebalans 2011. Povečala se 
je potreba po nakupu nove opreme, ki je botrovala nakupu novega srežnika. 
 
NAMEN in CILJI: Nov strežnik in nova strojna in programska oprema omogočaTA boljšo 

informatizacijo in učinkovitejše delovanje občinske uprave.   

   

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

• 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine  
o Objekt krajevnega odbora v Šempetru: preureditev prostorov v pritličju za 

potrebe turističnega društva, zamenjava stare električne napeljave, obnova 
sanitarij 

o Obnova prostorov krajevnega odbora 
o Zamenjava tlaka v k.o. Vrtojba 
o Izdelava mejnih ograjnih zidov MC Vrtojba 
o Ureditev okolja dvorec Coronini 
o Popravilo tlakov Zadružni dom Vrtojba 
o Obnova strehe na objektu ob MC Vrtojba 
o Izdelava ograjnega zidu na Žnidarčičevi ulici 
o Obnova kovinske strehe na parkirišču MMP Vrtojba 
o Sanacija fasade ne hiši Vrtojbensko-Biljenski griči št. 14  
o Odvoz betona Mestno središče Šempeter 
o Čiščenje odvodnika Čuklje 
o Popravilo brvi na Vrtojbici v Šempetru  
o Zamenjava plošč na pločniku ob NKBM 
o Popravilo pločnika ob Žnidarčičevi ulici  
o Odstranitev sten in stavbnega pohištva z odvozom na deponijo v zaklonišču 

MC Vrtojba 
o Ureditev prostora zaklonišča v MC Vrtojba 
o Izdelava tlakov in montaže hišk v Občini 
o Čiščenje parcele 663/2, K.O. Vrtojba in odvoz materiala na deponijo 
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NAMEN IN CILJI: sanacija objektov in opreme, izboljšani delovni pogoji in pogoji bivanja 

STANJE: objekti in oprema poškodovani so bili potrebni sanacije 

 

• 040415 Oprema dvorec Coronini 
Sredstva so namenjena nakupu opreme v objektu dvorca Coronini 
 
NAMEN IN CILJI: Opremo se je nabavilo za potrebe dela prostorov kleti in v I. nadstropju, 
ki je namenjen kulturno umetniškim vsebinam. 
STANJE: opremljena klet v dvorcu Coronini 
 

• 040418 Oprema objektov krajevnih odborov 
Sredstva se je financiralo iz postavke 040418 Oprema objektov krajevnih odborov in iz 

postavke 010118 KO Šempeter za nakup osnovnih sredstev kar omogoči boljše delovne 

pogoje. 

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0603 Dejavnost občinske uprave 

016039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem potrebnim za delovanje občinske 

uprave. 

 

• 040652 Nakup pisarniškega pohištva 
Postavka je bila porabljena v višini 143,2 odstotkov glede na rebalans zaradi nakupa 
dodatnega pohištva in stolov. 
NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče opreme ter izboljšanje delovnih pogojev.  

 

• 040653 Nakup telekomunikacijske opreme 
Postavka je bila porabljena v višini 77,8 odstotkov glede na rebalans 2011. 
NAMEN IN CILJI: Opremo je bila zamenjana zaradi dotrajanosti. 

 

• 040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave  
Postavka je bila porabljena v višini 40,8 odstotkov glede na rebalans 2011. Večji del 
postavke je namenjen novemu registratorju časa za zaposlene, barvnemu kopirnemu 
stroju 
NAMEN IN CILJI: Opremo je bila zamenjana zaradi dotrajanosti. 

 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
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• 041110   Tržnica v Šempetru  
Ni realizirana. 

NAMEN IN CILJI: Urejanje prostora, namenjenega za tržnico.  

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

• 043069 Izgradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti   
Postavka je bila realizirana v višini 47.636,40 EUR, kar znaša 5,1 odstotka glede na 
rebalans. 
 

NAMEN IN CILJI: Izboljšava energetske učinkovitosti Občine, prihranek energije, novi viri 
energije 
STANJE: zelo malo narejenega na področju obnovljivih virov energije in prihranka energije 
 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 

• Ureditev poti Sv. Ot   
Postavka ni bila realizirana. V izdelavi je projektna dokumentacija in bo obračunana v letu 
2012. 
NAMEN IN CILJI: Ureditev ceste zajema odvodnjavanje na trim stezi in delno asfaltiranje 

le-te, kar bo pripomoglo k izboljšanju stanja ceste in lažjo dostopnost na Sv. Ot. 

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

• Traktorske in kolesarske poti 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in obnova traktorskih in kolesarskih poti (Griči, 
Vrtojbensko polje) 
NAMEN IN CILJI: Ureditev traktorskih in kolesarskih poti v občini. 

 

• Povezovalna cesta na obvoznico Vrtojba 
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo ceste in dostopov na CSC, Brežina in Final 
NAMEN IN CILJI: Ureditev povezovalne ceste na obvoznico v Vrtojbo. 

 

• Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo 
Postavka je bila realizirana v višini 76,7 % glede na rebalans 2011 
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NAMEN IN CILJI: Izdelava študij izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor 

in investicijski inženiring.   

 

•  Parkirišče,  pločnik Dnevni center 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo novega parkirišča in pločnika  
 
NAMEN IN CILJI: ureditev voznih površin, večja prometna varnost 
STANJE: sanacija slabo urejenih voznih površin 
 

• Izdelava kabelske kanalizacije z optični kabel 
Postavka je bila porabljena v višini 12.039,28 
NAMEN IN CILJI: Izdelava je potrebna v izogib kasnejšim ponovnim izkopavanj. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

 

• Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi 
Postavka Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi je nastala zaradi združitve postavk za 
rekonstrukcijo ulic v Vrtojbi v NRP. 
Pod to postavko so vodena sredstva za rekonstrukcijo cestišča, odvodnjavanja in pločnika 

na Krožni cesti, Ulici Griči, Cesti Zapučke, Cesti Laze in Podlazami ter rekonstrukcijo 

parkirišča in odvodnjavanja pred Mladinskim centrom. 

NAMEN IN CILJI: Rekonstrukcija ceste in izdelava novega pločnika. 

 

• Projekt Adria A 
 
NAMEN IN CILJI: 
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.  

 

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 84,3%, kar znaša 15,7% manj kot je bilo 
planirano v rebalansu za leto 2011. 
Aktivnosti, katere niso bile izvedene se prenašajo v leto 2012 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

• Obnova JR Vrtojba 
Obnova JR Vrtojba 53.648,99 EUR 
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NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih 

udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

STANJE: izboljšave v pomanjkljivi osvetljenosti cestnih površin 
 

• Obnova JR Šempeter 
• Poraba: 1.360,00 EUR 

NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih 

udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

STANJE: izboljšave v pomanjkljivi osvetljenosti cestnih površin 
 

• Cestna razsvetljava: Krožna cesta 
Poraba: 42.966,00 EUR 
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih 

udeležencev v prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

STANJE: izboljšave v pomanjkljivi osvetljenosti cestnih površin 
 

• Povezovalna cesta 
 

NAMEN IN CILJI: Obnova in novogradnja JR, večja varnost prometa 
STANJE: izboljšave v pomanjkljivi osvetljenosti cestnih površin 

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

 
NAMEN IN CILJI: 
Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za trajnostno javno razsvetljavo. Aktivnosti projekta 
bodo obsegale izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, 
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. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 62,9 %, kar 
znaša 37,1% manj kot je bilo planirano v proračunu za leto 2011, ker so se nekatere 
aktivnosti premaknile v leto 2012.  
 
 

14 GOSPODARSTVO 

 

1402 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva 

14029001 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva 
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• 041421 MIC- medpodjetniški izobraževalni center 
Plan v višini 13.333,00 EUR zajema sredstva, ki so v letu 2011 namenjena financiranju 

izgradnje MIC-a. V letu 2012 se planira še 13.333,00  EUR. 

NAMEN IN CILJI: Občina je partner v projektu izgradnje MIC-a v skupni vrednosti 

40.000,00 EUR. Cilj projekta je izgradnja modernega izobraževalnega centra 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

1502 Zmanjšanja onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

• širitev in izgradnja centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori 
Postavka je bila realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo planirano, ker so se je začele 
aktivnosti na  projektu »Nadgradnja Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica«. 
NAMEN IN CILJI: Postavka vključuje namenska sredstva za investicijsko vzdrževanje 

obstoječega centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori zaradi koriščenja takse za 

obremenjevanje okolja. 

 

• Ekološki otoki 
Izdelava ekološkega otoka pri ZIC-u, Gramozni cesti 

 

NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja 
STANJE: bolj urejena mesta kjer zbiramo odpadke 
 

• Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica 
Postavka vključuje sredstva, ki jih mora Občina Šempeter-Vrtojba zagotoviti za 

nadgradnjo Centralnega odlagališča odpadkov v Stari gori. Dejanski stroški so bili nižji od 

planiranih v DIIP-u, zato je postavka realizirana v manjšem obsegu. 

NAMEN IN CILJI: Odlaganje odpadkov v skladu d evropsko regulativo 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

 

• Čistilna naprava v Vrtojbi   
Izdelava projektne dokumentacije 
NAMEN IN CILJI: Sredstva so namenjena financiranju projektne dokumentacije za čistilno 
napravo v Vrtojbi.  
STANJE: izdelava nove kanalizacije, izboljšava bivalnih pogojev in čistejše okolje 
 
• Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)  

Sredstva so v letu 2011 bila namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove. 

Sredstva se financirajo iz omrežnine. 
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NAMEN IN CILJI: Investicijsko vzdrževanje in obnova, izboljšava bivalnih pogojev in 

čistejše okolje. 

 

• Projektna dokumentacija (omrežnina)  
Postavka zajema sredstva, ki so bila v letu 2011 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. 

 

• Kanalizacija Krožna cesta  
Postavka je financirana za delno obnovo kanalizacije mešanega sistema  

NAMEN IN CILJI: Postavka vključuje izdelavo nove kanalizacije zaradi neurejenega odvoda 

odplak, izboljšava bivalnih pogojev.  

 
• Kanalizacija Zapučke  

Izdelava nove kanalizacije. Sredstva se financirajo iz omrežnine. 
NAMEN IN CILJI: Investicijsko vzdrževanje in obnova kanalizacije, izboljšava bivalnih 

pogojev in čistejše okolje. 

 

1502003 Izboljšanje stanja okolja 

 

• Protihrupna ograja HC Vrtojba - novogradnja   
 druga faza  172.114,54 EUR 
NAMEN IN CILJI: zaščita krajanov pred hrupom iz hitre ceste, prijaznejše bivalno okolje 
STANJE: hrup zaradi prometa zaradi HC ne moti toliko sosednje prebivalce 
 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo  

 

• Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)  
vzdrževanje (omrežnina) 37.304,56 EUR 
  -    popravila, zamenjava cevi 

NAMEN IN CILJI: sanacija vodovoda, zmanjšanje izgube vode 
STANJE: na določenih mestih so dotrajane cevi vodovoda 
 
• Vzdrževanje hidrantnega omrežja  

Postavka zajema vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba, 
ki ga opravljala javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica skladno s Programov 
vzdrževanja hidrantnega omrežja v letu 2011. Dejanski stroški vzdrževanja omrežja, ki jih je  
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imelo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. so bilo manjši od 
predvidenih, zato je realizacija te postavke manjša od planirane. 
NAMEN IN CILJI: Vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba. 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

 

• Pokopališče Vrtojba  
Pokopališče Vrtojba 5.472,00 EUR 
-izdelava dokumentacije za žarne grobove 
NAMEN IN CILJI: ureditev žarnih polj, prihranitev površin za grobna polja. 

 

• Pokopališče Šempeter  
041634 Pokopališče Šempeter 10.962,48 EUR 
- tlakovanje poti na pokopališču 

NAMEN IN CILJI: Ureditev poti (delno je pot še posuta s peskom) in parkirišča. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

 

• Info točke – table, ulične table, druge table  
Realizacija je pod pričakovano, ker Elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne 
signalizacije (TOS) na območju naselja Šempeter pri Gorici, ki je osnova za postavitev oz. 
zamenjavo tabel, ki ne zadovoljujejo novi zakonodaji oz. pravilniku, še ni bil izdelan. 
NAMEN in CILJI: Obveščanje ljudi, urejenost kraja (so še mesta brez potrebnih tabel) 

 

• Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. Faza 
- tlakovanje Trga Ivana Roba in pločnikov na ulicah Prekomorske brigade, Padli 

borci, cesta in Goriške fronte in izdelava odvodnjavanja  
- polaganje asfalta na ulici Prekomorskih brigad, Podlih borcev in Goriške fronte 
- sanacija cerkvenega zidu in podaljšanje stopnic pred vhodom v cerkev 
- zasaditev dreves 
- dobava in vgradnja komunalne opreme ter vertikalne signalizacije 
  

NAMEN IN CILJI: ureditev prometnega režima in izboljšanje kvalitete cestišč ter 

varnost pešcev, urejenost prostora skladno z ureditvenim načrtom 

STANJE: ureditev površin 

 

• Komunalno urejanje stavbnih zemljišč  
- komunalno opremljanje Na hribu, projektna dokumentacija Na Hribu 
NAMEN IN CILJI: nova komunalna oprema, urejena infrastruktura 
STANJE: stavbno zemljišče brez komunalne opreme 

 

• Ulica Andreja Gabrščka (omrežnina) 
Realizacija v višini 51.556,00 EUR 
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NAMEN IN CILJI: izboljšanje kvalitete pitne vode, ter posledično izboljšava zdravstvenega 

stanja ljudi. 

 

• Vodovod Cvetlična ulica (omrežnina) 
Realizacija v višini 43.341,00 EUR 

NAMEN IN CILJI: izboljšanje kvalitete pitne vode, ter posledično izboljšava zdravstvenega 

stanja ljudi. 

 

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

zemljišča) 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

 

16069002 Nakup zemljišč 

 

• Nakup zemljišč 
Postavka zajema nakup zemljišč namenjene predvsem za gradnjo in širitev cest.  
Porabljena je 76,1 % glede na plan. 
NAMEN IN CILJI: Pridobiti zemljišča v last občine, ki bodo namenjena za gradnjo in širitve 

cest. 

 

 

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

 

• Obnova vodnjaka v Vrtojbi  
Obnova vodnjaka v Vrtojbi – cesta 9. septembra 19.606,00 EUR 
NAMEN IN CILJI: obnova vodnjaka, ohranjanje kulturne dediščine 
STANJE: poškodovan vodnjak 
 

• Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici – 3. faza  
- plačilo že opravljenih del (nadzor, gradbena dela, oprema)  
 

NAMEN IN CILJI:  Objekt je obnovljen v celoti in predan v uporabo. Za občinsko upravo so 

namenjeni prostori v II. nadstropju, v I. nadstropju, avli pa so prostori namenjeni širši 

javnosti (za kulturno umetniške vsebine ter ostalim dejavnostim v zvezi z ozaveščanem 

občanov in zainteresirane javnosti).  

 

• Grobišča spomeniki  in kulturni objekti  
- obnova spomenikov  
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NAMEN IN CILJI: obnova spomenikov, ohranitev kulturne dediščine 
STANJE: poškodovani spomeniki 
 

18039005 Drugi programi v kulturi 

 

• Vzdrževanje dvorane v Šempetru in Vrtojbi  
   -    prekrivanje strehe, obnova sanitarij kinodvorane 

NAMEN IN CILJI: popravila dotrajanih delov dvorane, urejenost dvorane 
STANJE: manjše poškodbe v objektu. 
   

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

 

• Plezalna stena – 33.786,93 EUR 
- razširitev plezalne stene 

NAMEN IN CILJI: izdelava plezalne stene, rekreacija mladine 
STANJE: potrebe po večji površini plezalne stene 
 

• Obnovitev igrišča ob šoli v Vrtojbi – 42.314,22 EUR 
- odstranitev starega asfalta, izdelava spodnjega in zgornjega sloja igrišča 

NAMEN IN CILJI: obnova igrišča, urejen prostor za rekreacijo učencev 
STANJE: poškodovano igrišče 
 

18059002 Programi za mladino 

 

• 043030 Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi – 475.302,08 EUR 
-   rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra 

 

NAMEN IN CILJI: obnova propadajočega objekta, ureditev novih prostorov za potrebe 
kulturnih dejavnosti in mladinskih aktivnosti. Delovanje Mladinskega centra in kulturne 
dvorane v Vrtojbi. 
 

• Oprema Mladinski center – 45.228,09 EUR 
- Dobava stolov, omar, miz, vozičkov, garderobnih omar, kovinske konstrukcije na 

odru 
NAMEN IN CILJI: dobava in montaža opreme, funkcionalnost objekta 
STANJE: neopremljeni prostori 

  

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 
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• Investicijsko vzdrževanje v vrtcih – 76.429,86 EUR 
- vzdrževalna dela v vrtcih po predloženem terminskem planu 

NAMEN IN CILJI: obnova objektov in opreme, ohranitev objektov v dobrem stanju 
STANJE: objekti in oprema potrebni obnove 
 

19063Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

 

• 041918 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – šola – 58.910,08 EUR 
- vzdrževalna dela v šolah po terminskem planu 

NAMEN IN CILJI: obnova objektov in opreme, ohranitev objektov v dobrem stanju, 
izboljšanje delovnih in učnih pogojev. 
STANJE: objekti in oprema potrebni obnove 

  

19039002 Glasbeno šolstvo 

 

• 041981 Glasbena šola - vzdrževanje  2.231,29 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prostorov za podružnično glasbeno šolo v 

Šempetru pri Gorici. Poraba na postavki je bila 97 % in cilji doseženi. 

NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev. 

 

• 041980 Glasbena šola - nakup 
Sredstva so bila porabljena kot planirano za plačilo prvega obroka v višini 400.000,00 EUR 

pri nakupu Glasbene šole. 

NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev ter zagotovitev primernih 
prostorov za glasbeno šolo v Šempetru. 
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05 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

 

• Pisarniška oprema 2.227,61 
Sredstva smo porabili za pisarniško opremo SOU Plan v višini 2.000,00 EUR zajema 

sredstva, ki so v letu 2011 namenjena nakupu pisarniške opreme. 

NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče pisarniške opreme za neopremljeno pisarno. 

 

•  Računalniška oprema 1.141,16 
Sredstva smo porabili za računalniško opremo SOU. 

Plan v višini 1.500,00 EUR zajema sredstva, ki so v letu 2011 namenjena nakupu 

računalniške opreme. 

NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče računalniške opreme. 

 

• Računalniški programi 484,80  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajočih računalniških programov. 

 

• Nakup druge opreme 1.720,00 
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče opreme za SOU. 

 

• Nakup osebnega avtomobila 12.000,00 
Sredstva smo porabili za nakup osebnega avtomobila Volkswagen Polo Plan v višini 

8.000,00 EUR zajema sredstva, ki so v letu 2011 namenjena nakupu osebnega vozila  za 

potrebe Skupne občinske uprave. 

NAMEN IN CILJI:  Nakup osebnega vozila za Skupno občinsko upravo – boljša mobilnost 

medobčinskih redarjev, ki delujejo v treh občinah. 
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06 REŽIJSKI OBRAT 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

 

• Menjava ramp Parking D 
Postavka se je realizirala le za popravilo in bila porabljena v višini 1,1 % glede na rebalans 

2011. 

NAMEN IN CILJI:  Stare rampe so dotrajane tako, da je potrebno le te ustrezno popraviti, 

tako da bo omogočena boljša varnost varovanih vozil na parkingu.  

 

• Sanitarni prostori 
Postavka  je bila porabljena v višini 12,4 % glede na rebalans 2011 

NAMEN IN CILJI:  Sanitarije na parkingu so dotrajane in potrebne celovite prenove.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

 

• 060603 Nakup opreme 
Sredstva so bila porabljena v višini 1.119,00 EUR.  

NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Številka: 01101-7/2012-10 
Šempeter pri Gorici,  19. 4. 2012            ŽUPAN 

mag. Milan Turk 

 
 


