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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
2012 - 2015 

 
01 OBČINSKI SVET 
 
0101 Politični sistem 
 
01019001 Dejavnost občinskega svet 
 

� Krajevni odbor Šempeter – obratovalni stroški 
Sredstva so bila namenjena nakupu opreme. 
 

� Krajevni odbor Šempeter – delovanje 
Sredstva so bila namenjena nakupu opreme. 
 
 
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 
NAMEN IN CILJI: Opremo se je 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 
 

� Nakup vozila PGD Šempeter 
Preko postavke se je realiziralo sredstva, ki so namenjena odplačilu  gasilskega vozila v letu 2012.  
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 realizirana v namen odplačila opreme, ki se jo potrebuje za nemoteno delovanje. 
 

� Vozilo za nevarne snovi 
Sredstva so realizirana v namen nakupa vozila, ki se jo potrebuje za nemoteno delovanje javnega 
gasilskega zavoda. 
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04 OBČINSKA UPRAVA 
 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
030209002 Mednarodno sodelovanje občin 
 

� Cilj 3, 1. Razpis – strateški 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.  
Realizacija na postavki znaša 88,9 %. Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s strani MGRT – 1. 
Stopenjske kontrole znašajo 10.549,34 EUR. Dejansko nakazanih sredstev je občina prejela – ESRR – 
4.726,00 EUR in MGRT – 1.110,46 EUR. 
 

� Cilj 3, 3. Razpis – standardni/ožje čezmejno območje Projekt TRADOMO Izboljšanje trajnostne 
dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem programskem območju  

NAMEN IN CILJI 
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.  
Aktivnosti na projektu so se začele jeseni 2012. Realizacija na postavki znaša 2,6 % glede na rebalans 
2012.  
 
04029001 Informacijska infrastruktura 
 

� Informatika (strojna in programska oprema) 
Realizacija postavke zajema sredstva nakupa nove programske opreme za občinsko upravo ter 
nakupu ostale strojne in programske opreme. 
NAMEN in CILJI: Nova programska in strojna in oprema bosta omogočala boljšo informatizacijo in 
učinkovitejše delovanje občinske uprave.   
   
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

� Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine  
- Preureditev prostorov v objektu pri balinišču v Vrtojbi in obnova fasade balinišča, skupaj z 

izdelavo nove elektro instalacije, prekrivanje strehe  
- Zamenjava tlaka v k.o. Vrtojba 
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- Preureditev prostorov v glasbeni šoli v Šempetru (rušenje stene, izdelava nosilca in stebrov, 
zamenjava stropnih oblog in svetil, preureditev elektroinstalacij, obnova talnih oblog, 
pleskanje sten) in izdelava električnega priključka z odštevalnim števcem, popravilo strehe 

- Izdelava namakalnega sistema za drevo na trgu Ivana Roba ( izkopi in izdelava jaška z 
drenažnim sistemom) 

- Zamenjava oken in vrat v stanovanjski hiši Vrtojbenska 40 
- Vzdrževalna dela režijski obrat 
- NAMEN IN CILJI: sanacija prostorov in dobava opreme, izboljšani delovni pogoji 

            STANJE: prostori in oprema poškodovana oz. dotrajana 
 

� 040415 Oprema dvorec Coronini  
Sredstva so namenjena nakupu opreme (dobava lesenih oprijemal, dobava luči, izdelava polic, 
montaža zapiral za vrata, izdelava obešalne stene, dobava konferenčne mize in miz za katering, 
montaža lesenih ščitnikov za vogale, izdelava in montaža vrat, pleskanje prostorov in deloma fasade)  
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, omogočiti normalne delovne pogoje 
STANJE: v nekaterih prostorih še ni opreme 
 
 
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. 
 

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

� Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave  
Realizacija 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.  
 
 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 

� Izgradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji  
(izdelava dokumentacije za razpis del, razpis del in izbira izvajalca del, izbira nadzornega organa, 
gradnja fotovoltajke, izpeljava tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. Švicarski 
sklad je financiral 83 % del, Občina pa 17 %.  
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

� Ureditev poti Sveti Ot  
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(izdelava jaškov in cevi za odvodnjavane cestišča, izdelava tamponske podlage za asfalt in asfaltiranje 
ceste v dolžini 400 m)  
NAMEN IN CILJI: izboljšano stanje ceste in obcestnih površin 
STANJE: poškodovane površine vozišča 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

� Povezovalna cesta na obvoznico Vrtojba  
- polaganje finega asfalta in izdelava talnih označb za parkirna mesta ležeča talna signalizacija 

 
 
 

� Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo  
- dopolnitev projektov Opekarniške ulice, PZI rekonstrukcija ceste 9. september v Vrtojbi, 

projektiranje ceste Griči, izdelava PID ulice Zapučke 
NAMEN IN CILJI: izboljšava prometne varnosti 
STANJE: manjkajoča dokumentacija 
 

� Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel  
Polaganje kanalizacije in izdelava jaškov za optični kabel na cesti Griči 

 
� Ulica Griči – razširitev ulice  
- (izvedba del na brežini ob cesti Griči, izdelava podpornega zidu 

NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja cest in poti, večja varnost na cestah 
STANJE: slabo stanje cest 

 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 

� Povezovalna cesta - izdelava priključka – 16.833,92 EUR 
-    ureditev makadamske poti med povezovalno cesto na obvoznico in Gramozno cesto skupaj z 
odvodnjavanjem in polaganjem asfalta 
 
� Ureditev mestnega središča 3. faza 

NAMEN IN CILJI 
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. 
Realizacija na postavki znaša 128,20 %  in zajema pripravo projektne in druge dokumentacije za 
investicijo. 
 

� Ureditev opekarniške ulice 
Na Opekarniški ulici se je v letu 2012 financiral  nakup zemljišč ter izdelava projektne dokumentacije. 
NAMEN IN CILJI: Ureditev Opekarniške ulice 
 

� Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt CroCTal Krajina in čezmejne kolesarske poti  
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NAMEN IN CILJI 
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. Predvideno je tudi krožišče pri tehničnih 
pregledih. Partnersko območje je Slovenija – Italija; vodilni partner je Provinca Gorica. Trajanje 
projekta: 2011 – 2014.  
Realizacija na postavki znaša 18,6 % in zajema pripravo projektne in druge dokumentacije za 
investicijo.  Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske kontrole 
znašajo 294,00 EUR.  
 

� Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt T. I. P. Čezmejna integrirana Platforma  
NAMEN IN CILJI 
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 zajema: 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. 
Realizacija na postavki znaša 69,9 % in zajema pripravo programsko idejne rešitve na severnem delu 
MMP Vrtojba ter stroške zaposlenega na projektu. Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s 
strani MGRT – 1. Stopenjske kontrole znašajo 2.925,65 EUR.  
 

� Alpine space – POLY 5  
  NAMEN IN CILJI 
Projekt zajema 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(v povezavi z izgradnjo Logističnega 
centra v Vrtojbi). Partnerstvo projekta pokriva celotno programsko območje: Avstrija, Francija, Italija, 
Slovenija. Vodilni partner projekta je Pokrajina Torino. Trajanje projekta: 2011 – 2014. 
V letu 2012 so se izvajale aktivnosti v zvezi z pripravo scenarijev in strategij za navedeno območje. 
Realizacija na postavki znaša 134,00 % glede na rebalans 2012.  Potrjeni izdatki za celotno trajanje 
projekta s strani MOP  – 1. Stopenjske kontrole znašajo 13.837,24 EUR.  
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 

� Cilj 3. 2. Razpis – standardni Projekt FUTURELIGHTS Javna razsvetljava prihodnosti  
NAMEN IN CILJI 
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Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za trajnostno javno razsvetljavo. Aktivnosti projekta obsegajo 
izdelavo študij (oblikovanje skupne metodologije in baze podatkov, analiza stanja in inovativnih 
pristopov na področju javne razsvetljave v globalnem merilu, skupno strategijo za trajnostno javno 
razsvetljavo, izvedbene načrte 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.  
Realizacija na postavki znaša 89,2 % in zajema tehnično in drugo dokumentacijo ter stroške 
zaposlenih na projektu. Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske 
kontrole znašajo 26.877,42 EUR.  
 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
1402 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva 
14029001 Spodbujanje razvoja mladega gospodarstva 
 

� MIC- medpodjetniški izobraževalni center 
Plan v višini 13.333,00 EUR zajema sredstva, ki so v letu 2012 namenjena financiranju izgradnje MIC-a.  
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 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. Realizacija je v okviru predvidene. 
 

� Ekološki otoki  
-  ekološki otok na Krožni cesti, Vrtnarska ulica 

NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja 
STANJE: pomanjkanje štirih mest za odlaganje odpadkov 
 

� Regijski center za ravnanje z odpadki 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, 
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okolju prijazno in stroškovno sprejemljivo izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 
tem območju. Realizacija je v okviru predvidene. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

� Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)  
      (izdelava vodovoda Kosirišče, Griči, Krožna cesta, Žnidarčičeva ulica) 
 

� Čistilna naprava v Vrtojbi   
( izdelava projektne dokumentacije in študije) 
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  
 

� Projektna dokumentacija (omrežnina)  
(projektiranje vodovoda Kosirišče, Krožna cesta) 

 
1502003 Izboljšanje stanja okolja 
 

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

NAMEN IN CILJI: 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 izvajajo 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. 
Realizacija na postavki znaša 13,1% glede na rebalans in zajema pripravo tehnične in druge 
dokumentacije. Prvo vmesno poročilo bo občina oddala v marcu 2013.  
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
 
1603 Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo  
 

� Projektna dokumentacija (omrežnina)  
- projektiranje novih vodovodov (cesta na Sv. Ot, Kosirišče, Cesta Griči) nadzor, odškodnine 

 
� Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)  
-  ( izdelava vodovoda na ulici Griči, Kosirišče, cesta Sv. Ot, Cesta Na Čuklje) 

NAMEN IN CILJI: izvedba novega vodovoda, izboljšanje oskrbe z vodo 
STANJE: na določenih mestih še ni vodovoda oz. je potrebna sanacija  
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 

� oprema mrliških vežic Šempeter in Vrtojba  
Postavka zajema plačilo stroškov za opremo mrliških vežic na pokopališču v Šempetru in Vrtojbi 
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NAMEN IN CILJI: z opremo mrliških vežic na obeh pokopališčih, ki ju  bo investirala Občina Šempeter-
Vrtojba, se bodo za občane malenkost znižali pogrebni stroški. 
 

� Žarno pokopališče z žarnim oltarjem v Vrtojbi 
NAMEN IN CILJI: ureditev žarnih polj, prihranitev površin za grobna polja. Z izgradnjo žarnega 
pokopališča se je zagotovilo 60 novih žarnih grobov in žarni oltar.  
Realizacija na postavki znaša 97,8 %. Za navedeno naložbo je občina v letu prejela 27.208,00 EUR  
nepovratnih nacionalnih sredstev – ZFO 1. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
 

� Sredstva so namenjena za opremo otroških igrišč  
( izdelava otroškega igrišča pred dvorcem Coronini) 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja za rekreacijo otrok, boljše zdravstveno stanje otrok 
STANJE: pomanjkanje igrišč 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 

� Info točke table  
Sredstva so realizirana za nakup tabel 
 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
 
16069002 Nakup zemljišč 
 

� Nakup zemljišč 
Sredstva so realizirana v manjšem obsegu od plana. 
NAMEN IN CILJI: Pridobiti zemljišča v last občine, ki bodo namenjena za gradnjo in širitve cest. 
 

� Zamenjava stvarnega vložka z denarnim PTP 
Postavka je realizirana po planu in sicer gre za zamenjavo stvarnega vložka za denarnim vložkom za 
parc. št. 1197/3 k.o. Vrtojba, z vplačilom v višini 118.200,00 EUR, zaradi rešitve likvidnostne situacije 
družbe PTP d.o.o. 
 
18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 

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

NAMEN IN CILJI 
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 obsegajo obnovo 
izbranih vodnjakov, zbiranje gradiv o zgodovini vodnjakov z definiranjem vodnih učnih poti, 
organizacijo prireditev ob vodnjakih ter promocijo vključno z označevanjem vodnjakov in 
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opredelitvijo Ceste vodnjakov. V naši občini se izvaja investicija štirih vodnjakov. Partnersko območje 
je Slovenija – Italija; vodilni partner je Občina Miren-Kostanjevica. Trajanje projekta: 2011 – 2014. 
Realizacija na postavki znaša 93,1% in zajema tehnično in drugo dokumentacijo ter sanacijo vodnjaka 
na Ulici 9. septembra. Potrjeni izdatki za celotno trajanje projekta s strani MGRT – 1. Stopenjske 
kontrole znašajo 5.400,00 EUR. Dejansko nakazanih sredstev je občina prejela - MGRT – 180,00 EUR 
 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
 

� Vzdrževanje dvorane v Šempetru in Vrtojbi  
 NAMEN IN CILJI:  Vzdrževalna dela - popravila dotrajanih delov dvorane, urejenost dvorane (manjše 

poškodbe v objektu), zamenjava oken. 
 

� Cilj 3 – 3. Razpis – standardni/ožje čezmejno območje projekt POT MIRU – VIA DI PACE  
NAMEN IN CILJI 
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.  
Realizacija na postavki znaša 0,00%. Aktivnosti v letu 2012 ni bilo. 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001 Programi športa 
 

� Obnovitev igrišča ob šoli v Vrtojbi  
Izdelava  asfaltne prevleke na igrišču pri šoli v vrtojbi 
NAMEN IN CILJI: obnova igrišča, obnovljeno igrišče 
STANJE: poškodovano igrišče 

 
18059002 Programi za mladino 
 

� Oprema MC Vrtojba 
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, boljši pogoji za delo 
STANJE: potreba po opremi 

19 IZOBRAŽEVANJE 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
 

� Investicijsko vzdrževanje v vrtcih  
- investicijska vzdrževalna dela 

NAMEN IN CILJI: sanacije na objektih, podaljšana življenska doba objektov 
STANJE: poškodbe na objektih 
 
19063Primarno in sekundarno izobraževanje 
19039001 Osnovno šolstvo 
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� Investicijsko vzdrževanja in izboljšave – šola  

- investicijska vzdrževalna dela, nakup opreme 
NAMEN IN CILJI: sanacije objektov, podaljšana življenska doba objektov  
STANJE: poškodbe na objektih 
 
19039002 Glasbeno šolstvo 
 

� Glasbena šola - nakup 
Postavka je realizirana po planu. 
NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev ter zagotovitev primernih prostorov za 
glasbeno šolo v Šempetru. 
 
 
05 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 
 
06 LOKLANA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
 

� Računalniška oprema  
Sredstva so porabljena za računalniško opremo SOU. 
 

� Računalniški programi  
Sredstva so porabljena za nabavo računalniških programov  
 

� Nakup druge opreme  
Sredstva so porabljena za nabavo druge opreme SOU. 
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06 REŽIJSKI OBRAT 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0603 Dejavnost občinske uprave 
06039001 Administracija občinske uprave 
 

� Programska oprema računalniki 
Postavka zajema sredstva, ki so bila namenjena za nakupu programske opreme in računalnikov.  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 
 
 
 
Številka: 01101-6/2013-17 
Šempeter pri Gorici, 21. 3. 2013 
            
                 ŽUPAN 
                            mag. Milan Turk 


