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OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV                     

OBČINE ŠEMPETER – VRTOJBA  
2015-2018 

 
 
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 
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 
 

� 040702 Nakup vozila – PGD Šempeter 
NAMEN IN CILJI: Sredstva na postavki so namenjena nakupu novega vozila za gozdne požare. 

 
� 040705 Sredstva za opremo iz požarne takse 

NAMEN IN CILJI: Sredstva na postavki so namenjena za nakup opreme za PGD Šempeter. Sredstva so 
namenska. 
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04 OBČINSKA UPRAVA 
 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
030209002 Mednarodno sodelovanje občin 
 

� 040307  Projekt TRADOMO Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na čezmejnem 
programskem območju  

NAMEN IN CILJI: Izboljšanje 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.  
 
04029001 Informacijska infrastruktura 
 

� 040401 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 
 

� 040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine in sicer: 
o humanitarni objekt na bivšem mejnem prehodu v Šempetru, 
o poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 137 (zadružni dom v Vrtojbi), 
o krajevni odbor Šempeter na naslovu Trg Ivana Roba 4, 
o balinišče v Vrtojbi, 
o poslovni objekt na naslovu Ulica 9.septembra 145, 
o Mladinski center Vrtojba, 
o zaklonišče Podmark, 
o poslovni objekt na naslovu Trg Ivana Roba 3, 
o poslovni objekt na naslovu Cesta goriške fronte 2, 
o poslovna stavba občine na naslovu Trg Ivana Roba 3a (dvorec Coronini). 

 
NAMEN IN CILJI: sanacija objektov, izboljšana osnovna sredstva, izboljšani delovni pogoji 

STANJE: prostori in oprema poškodovana oziroma dotrajana. 

 
� 040415 Oprema objektov v lasti občine  

Sredstva so namenjena nakupu opreme (dobava lesenih oprijemal, dobava luči, izdelava polic, 
montaža zapiral za vrata, izdelava obešalne stene, montaža lesenih ščitnikov za vogale, pleskanje 
prostorov in deloma fasade)  
NAMEN IN CILJI: oprema prostorov, omogočiti normalne delovne pogoje. 
STANJE: v nekaterih prostorih še ni opreme. 
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� 040649 Nakup avtomobila 

Sredstva so namenjena nakupu osebnega avtomobila za potrebe delovanja uprave. 

NAMEN IN CILJI: zamenjava obstoječega osebnega avtomobila zaradi dotrajanosti in visokih stroškov 

vzdrževanja. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0603 Dejavnost občinske uprave 
016039002 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave. 
 

� 040652 Nakup pisarniškega pohištva 
Realizacija zajema sredstva, ki so porabljena za nakup pisarniškega pohištva za potrebe občinske 
uprave.  
NAMEN IN CILJI: Nakup manjkajoče opreme ter izboljšanje delovnih pogojev.  
 

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

� 040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave  
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena nakupu druge opreme za potrebe občinske uprave.  
NAMEN IN CILJI: Opremo se nabavlja 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 (bivša trgovina Mercator). 

STANJE: pridobiti nepremičnino, ki zaradi lokacije predstavlja strogi center Vrtojbe. 

 

� 041112 LAS 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. Zaradi podaljšanja projekta se prenesejo 

neporabljena sredstva v leto 2015. 

 
 
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 
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NAMEN IN CILJ:  Postavka zajema izolacijo sten in strehe na telovadnici, zamenjavo stavbnega 
pohištva ter posodobitev kurilnice. V letu 2016 se predvideva pridobitev projektne dokumentacije, 
izvedba sanacije pa je planirana za leto 2017. 
STANJE: Ureditev  zajema sanacijo objekta zaradi smotrnejše porabe energije. 
 

� 041212 Energetska sanacija telovadnice Vrtojba 
NAMEN IN CILJ: Postavka zajema izolacijo sten in strehe na telovadnici, zamenjavo stavbnega 
pohištva ter posodobitev kurilnice. Narejen je PZI, načrtuje se popis potrebnih del za izvedbo. Sama 
sanacija bo izvedena v letu 2015. 
STANJE: 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 
Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju in obnovi traktorskih in kolesarskih poti: 

• ureditev odvodnjavanja, 
• ureditev propustov, 
• gramoziranje poti,  
• asfaltiranje. 

NAMEN IN CILJI: Ureditev traktorskih in kolesarskih poti v občini. 
 

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

� 043058 Kolesarska steza in peš pot v Bazaro 
Postavka zajema sredstva za ureditev kolesarske poti in peš poti v Bazari. 
NAMEN IN CILJ: v letu 2015 se predvideva odkup zemljišč ter izdelava projektne dokumentacije, sam 
izvedba pa je planirana v letu 2016. 
 

� 041377 Izdelava mostu v Vrtojbi  
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena projektiranju. Izgradnja mostu kovinske konstrukcije z 
leseno nadgradnjo preko Vrtojbice (Čuklje) je planirana za kasnejše obdobje. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti. 
 

� 041352 Kolesarska steza, pločnik in JR Žnidarčičeva 
Postavka zajema sredstva, ki so rezervirana za izdelavo idejne zasnove ter samo izvedbo izgradnje 
kolesarske steze in pločnika ob Žnidarčičevi cesti.  
NAMEN IN CILJI: Izdelava pločnika in kolesarske steze med  semaforiziranim križiščem in Hoferjem. 
 

� 041353 Izdelava parkirišča Biotehniška šola 
Postavka zajema sredstva za ureditev parkirišča pri Biotehniški šoli. 
NAMEN IN CILJ: zemeljska ureditev parkirišča, gramoziranje. 
STANJE: neurejeno zemljišče. 
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� 041357 Parkirišče, avtobusno postajališče Stari Petrol 
Postavka zajema sredstva za ureditev parkirišča in avtobusnega postajališča ob Starem Petrolu 

NAMEN IN CILJI: V prvi fazi se predvideva ureditev odkupa zemljišč s podjetjem Petrol d.d. 

 
� 041362 Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel 

Na proračunski postavki se planira sredstva za morebitne potrebe izdelave kabelske kanalizacije za 
optični kabel, da se izognemo kasnejšim ponovnim izkopom.  
 

� 041374 Urejanje gramozna pot 
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena ureditvi vozišča,  pločnika in javne razsvetljave. 
Cesta se bo urejala skupaj z gradnjo kanalizacije do čistilne naprave v Vrtojbi  v letu 2015. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšava prometne varnosti. 
 

� 041387 Parkirišče ob pokopališču v Vrtojbi 
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena ureditvi parkirišča ob pokopališču v Vrtojbi. 
NAMEN IN CILJI: asfaltiranje parkirišča. 
 

� 041390 Izdelava mostu v Šempetru 
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena projektiranju in izgradnji mostu kovinske konstrukcije z 
leseno nadgradnjo. 
NAMEN IN CILJI: Izboljšanje dostopnosti. V letu 2015 se predvideva pridobitev projektne 
dokumentacije, celotna rekonstrukcija pa se predvideva v letu 2016. 
 

� 041392 Ureditev parkirišča v Podmarku 
Postavka zajema sredstva za začetek urejanja parkirišča v Podmarku. V prvi fazi je potrebno pridobiti 
lastništvo nad zemljiščem. 
NAMEN IN CILJ: zemeljska ureditev parkirišča, asfaltiranje. 
STANJE: neurejeno zemljišče. 
 

 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 

� 041382 Ureditev ceste na Pristavi 
Postavka zajema sredstva namenjena celoviti ureditvi ulice na Pristavi (izdelavi pločnika in polaganju 
asfalta).  
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost 
 

� 041361 Avtobusna postaja 9. September 
Postavka zajema sredstva za ureditev avtobusne postaje. 
NAMEN IN CILJ: v letu 2015 se predvideva ureditev avtobusne postaje nasproti  Mladinskega centra v 
Vrtojbi in sicer izgradnjo nove nadstrešnice. 
 

� 041367 Ureditev Opekarniške ulice 
Postavka zajema sredstva za ureditev kanalizacije, odvodnjavanja vozišča, pločnikov in javne 
razsvetljave. Projektna dokumentacija je izdelana, v letu 2015 se predvideva nakup zemljišča, sama 
ureditev pa v letu 2016. 
NAMEN IN CILJI: Ureditev Opekarniške ulice 

� 041369 Projekt CroCTal Krajina in čezmejne kolesarske poti  
NAMEN IN CILJI 
Projekt predvideva izdelavo čezmejne kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih 
posegov, ki bi zagotovili večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšali čezmejno infrastrukturo ter 
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omogočali lažji dostop do podeželskih območij in zagotavljali povezavo podeželja z mesti. Izvedena 
je kolesarska pot  ob zidu meje v zahodnem delu zaselka Mlinu, zato je projekt je v fazi zaključka. V 
januarju 2015 je predvidena oddaja končnega poročila projekta.   
 

� 041370 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 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 se je podaljšalo za 6 mesecev, končni rok je 30.3.2015. VP je zaprosil za podaljšanje 
roka zaradi potreb po upoštevanju rokov za odobritev projektov in izvedbe javnih razpisov, ki se 
lahko podaljšajo zaradi nepredvidenih težav, kot so zahteve po dopolnitvah oz. pojasnilih ali zaradi 
pritožbenih postopkov. 
Trajanje projekta: 2011 - 2015.  
 

� 041371 Krožišči pri policijski postaji in vhod v bolnišnico 
Postavka zajema sredstva za ureditev krožišča pri policijski postaji ter vhodu v bolnišnico. 
NAMEN IN CILJ: v letu 2015 je planirano projektiranje krožišča, sama izvedba pa v letu 2017. 

 
� 041386 Regijski projekt - Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - 

Goriške razvojne regije 
Namen projekta je vzpostavitev regionalnega omrežja kolesarskih povezav na območju goriške 
statistične regije.   V projekt so vključene vse občine  Goriške statistične regije (13-ih občin). Sredstva 
so določena skladno z razdelilnikom.  
 

� 041391 Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice 
Postavka zajema sredstva namenjena ureditvi cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice. 
NAMEN IN CILJI: boljša ureditev prometnih poti, večja prometna varnost. 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 

� 041322 Obnova JR Vrtojba 
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Vrtojbi. Redno se izvaja 
obnova stebrov in svetilk. 
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v 
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 
 

� 041323 Obnova JR Šempeter 
Postavka  zajema sredstva, ki so namenjena obnovi javne razsvetljave v Šempetru. Redno se izvaja 
obnova stebrov in svetilk. 
NAMEN IN CILJI: Obnova javne razsvetljave, boljša cestna varnost pešcev in ostalih udeležencev v 
prometu ter zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 
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14 GOSPODARSTVO 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 

� 041425 Vzpostavitev partnerskega modela VPMUND-GO 
Namen projekta je vzpostavitev partnerskega modela za ustvarjanje novih delovnih mest v Goriški 
razvojni regiji je sodelovanje med deležniki (gospodarstvo, podporno inovativno okolje in lokalna 
skupnost), kateri bodo pripomogli k spremembam poslovnega okolja, da bodo imeli podjetniki 
možnost razvijati nove poslovne modele na podlagi pridobljenih novih kompetenc.  Ciljna skupina so 
potencialni podjetniki do 42 leta starosti, ki so brezposelni ali zaposleni in imajo prebojne podjetniške 
ideje.  V projekt so vključene vse občine  Goriške statistične regije (13-ih občin). Partnerji v projektu: 
RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, RA ROD Ajdovščina, ICRA d.o.o. Idrija in PRC Kobarid. 
Sredstva so določena skladno z razdelilnikom.  
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
1502 Zmanjšanja onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 

� 041515 Ekološki otoki  
Postavka zajema sredstva za ureditev ekoloških otokov. 
NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za odpadke, lepša urejenost okolja (Cvetlična ulica, na Pristavi, 

Podmark,…). 

STANJE: pomanjkanje mest za odlaganje odpadkov. 

 
� 041535 Regijski center za ravnanje z odpadki CERO NG 

NAMEN IN CILJI: investicija v projekt je bila ukinjena, sredstva so namenjena zaključevanju nekaterih 

že začetih aktivnosti. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

� 043023 Čistilna naprava v Vrtojbi   
Postavka zajema sredstva za pokrivanje stroškov, 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  

 
� 041533 Invesicijsko vzdrževanje (omrežnina) 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja in obnove. 
Sredstva se financirajo iz omrežnine. 
Postavka zajema investicijsko vzdrževanje na naslednjih odsekih: 
 
V letu 2015: 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 35 - 49a, Odc. S7  

Vrtojba, Ulica 9.septembra 61 - 69 
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Vrtojba, Ulica 9.septembra 87a - 93 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 99 - 107 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 127 - 123 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 139 - 143 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 165 - 171a 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 214 - 220 

Šempeter, Vrtojbenska cesta 7-11a (zlata kaplica) 
 
V letu 2016: 

Šempeter-sanacija kanalizacije pri Petrolu 

Vrtojba, Ul. 9. september 53 - 61  "pri Feltrinu" , L=250m1 
Šempeter, Stjenkova - Cvetlična 
Šempeter, ostali odseki vzdrževanja 

 
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo. 
NAMEN IN CILJI: investicijsko vzdrževanje in obnova, izboljšava bivalnih pogojev in čistejše okolje. 
 
1502003 Izboljšanje stanja okolja 

� 041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana 
Postavka zajema sredstva za ureditev odvodnjavanja in ureditev kolesarske steze do Križcijana. 
V letu 2015 se predvideva pridobitev projektne dokumentacije, sama izvedba projekta pa se planira v 
letu 2016 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja, večja prometna varnost. 
 

� 041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje 
Postavka zajema sredstva za ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje zaradi preprečevanja 
poplav. 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

� 0416114 Krožišče ABK, Letrika, Bazara 
NAMEN IN CILJI: povečati prometno varnost in pretočnost. 
STANJE: dokumentacija je izdelana, v teku je recenziranje načrtov. 
 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo  

� 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)  
Postavka zajema sredstva namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja. Sredstva se financirajo 
iz omrežnine. 
Postavka zajema investicijsko vzdrževanje na naslednjih odsekih: 
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V letu 2015: 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 35 - 49a 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 87a - 93 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 99 - 107 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 127 - 123 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 139 - 143 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 165 - 171a 

Vrtojba, Ulica 9.septembra 214 - 220 

Šempeter, Vrtojbenska cesta 7-11a (zlata kaplica) 

Vrtojba, Ul. 9. september št. 22-26 

Vrtojba vodovod-namakalni 

Šempeter, Vrtnarska ul., 150m1 
 
V letu 2016:  

Vrtojba, Ul. 9. september 53 - 61  "pri Feltrinu"  DN125, L=250m1 

Šempeter-Kemperšče DN80- 280m1+330m1 

Šempeter, Ul.Padlih borcev od št.8 do št.18, DN100,L=144m1 

Vrtojba-Ul na Lokvi (20-28), 150m1 

Vrtojba-Griči 5g-Ul na Lokvi 18; DN80, L=95m1 
 
Postavka zajema tudi projektno dokumentacijo. 
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  
Postavka zajema vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba, ki ga 
opravlja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. 
NAMEN IN CILJI: Vzdrževanje hidrantnega omrežja na območju občine Šempeter-Vrtojba. 
 

� 0416137 Vodovod in kanalizacija Žnidarčičeva ob meji 
Postavka zajema obnovo vodovoda in kanalizacije Žnidarčičeve ob meji. 
NAMEN IN CILJI: izboljšanje stanja okolja. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

� 041603 Pokopališče Vrtojba  
Postavka zajema sredstva za ureditev  pešpoti na pokopališču. 
NAMEN IN CILJI: pokopališče potrebuje bolj urejen prostor. 
 

� 041634 Pokopališče Šempeter  
Postavka zajema sredstva za potrebe investicije: ureditev zemljišča, gradbena dela, žarno polje,…. 
NAMEN IN CILJI: prva faza razširitve pokopališča v Šempetru zaradi pomanjkanja prostora. 

STANJE: mejni zid se na več mestih kruši in je potreben obnove. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 
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� 0416102 – Oprema za trim stezo fitnes  
Postavka zajema sredstva za pa postavitev fitnes orodij.                                                       
NAMEN IN CILJI: montaža opreme, izboljšanje fizične kondicije prebivalcev.  
 

� 041629  Otroška igrišča 
Postavka zajema sredstva za obnovo in postavitev otroških igral. 
NAMEN IN CILJI: postavitev novih igral, rekreacija otrok. 
 

� 0416103 Športni park Šempeter 
Načrtuje se ureditev športnega parka, na katerem bo urejeno igrišče za mali nogomet, kolesarski 
poligon, igrišče za odbojko na mivki, otroško igrišče, kolesarske poti, orodja za skaterje. 
NAMEN IN CILJI: ureditev športnega parka v zadovoljstvo občanov. 
 

� 041424 Projekt: Soča/Isonzo EZTS-GO: Rekreacijski center Vrtojba 
Postavka zajema sredstva za ureditev rekreacijskega centra v Vrtojbi. Izdelana je idejna zasnova, v 
letu 2015 se planira pridobitev projektne dokumentacije, sama izvedba rekreacijskega centra pa je 
planirana za leto 2016. 
NAMEN IN CILJI: dodatna možnost rekreacije in preživljanje prostega časa. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

� 041689 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč  
Sredstva so namenjena ureditvi komunalne opreme. 
NAMEN IN CILJI: nova komunalna oprema, urejena infrastruktura, izdelava komunalnih priključkov in 
dostopov do zazidalnih parcel. 
STANJE: stavbno zemljišče brez komunalne opreme, onemogočen normalen dostop do zazidalnih 
parcel. 
 

� 040428 Urbana oprema 
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 

NAMEN IN CILJI:  urediti prijaznejše okolje v Občini. 

CILJI: skrb za boljše počutje občanov.  

 

� 040429 Hortikulturna ureditev 

Sredstva so namenjena raznim zasaditvam na območju občine. 

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

območju občine. 

 
� 041621 Info točke-table, ulične table, druge table  

Postavka zajema sredstva za ureditev info točk po občini. 
NAMEN IN CILJI: obveščanje ljudi, urejenost kraja. 
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

� 041630 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 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov   

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena rekonstrukciji stanovanjskih zgradb.  
V letu 2015 se predvideva ureditev stanovanja na ulici Goriška 3 (pregraditev, obnova,…), v letu 2016 

pa se predvideva ureditev stanovanja na ulici Vrtojbenska 42. 

NAMEN IN CILJI: izboljšanje 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 
Sredstva na postavki so namenjena za odkup solastnega deleža do celote, glede na to, da je občina 
lastnik že več kot 80% navedene nepremičnine. 
NAMEN IN CILJI: pridobiti lastništvo objekta v celoti. 
 

� 041606 Študije in projektna dokumentacija 
NAMEN IN CILJI:priprava in izdelava investicijske dokumentacije. 
STANJE: manjkajoča dokumentacija. 
 
16069002 Nakup zemljišč 

� 041612 Nakup zemljišč 
NAMEN IN CILJI: postavka zajema nakup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, 

širitve cest, vse v skladu z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.  

 

18 KULTURA, ŠPORT, NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

� 041842 Vzdrževanje grobišč, spomenikov in kulturnih objektov  
Postavka  zajema sredstva, ki so namenjena obnovi spomenikov, vzdrževanju grobišč in kulturnih 
objektov. 
NAMEN IN CILJI: Obnova spomenikov (poškodovani spomeniki) ter ohranjanje kulturne dediščine. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
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� 041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter 
Postavka zajema  sredstva namenjena rekonstrukciji kinodvorane in zajema: prizidek od kleti do 

drugega nadstropja, popravilo strehe, obnova fasade, nova akustična oprema, obloga, … 

NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, popravilo dotrajanih delov,…V letu 2015 in 2016 se predvideva 

izdelava projektne dokumentacije za sanacijo. Sama izvedba prenove se planira v letu 2017. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

� 041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih 
Postavka  zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju v vrtcih: 

• tlakarska dela, 

• soboslikarska in pleskarska dela, 

• razna popravila in servisi, 

• periodične meritve, redni letni pregledi. 

NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev v vrtcih. 

 

19063Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

� 041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – šola   
Postavka zajema sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam v šoli (OŠ 

Ivana Roba v Šempetru pri Gorici in Podružnični šoli v Vrtojbi). 

Postavka zajema: 

• tlakarska dela, 

• soboslikarska in pleskarska dela, 

• razna popravila in servisi, 

• periodične meritve, redni letni pregledi, 

• ureditev hidroizolacije v telovadnici v Vrtojbi. 

NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev. 

 

� 041919 Vzdrževanje in izboljšave Kozara  
Sredstva so namenjena stroškom vzdrževanja v OŠ Kozara (ureditev platoja pred šolo, prenova WC). 
NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 

� 041913 Glasbena šola  
 Sredstva na proračunski postavki  so rezervirana za investicijsko vzdrževanje na glasbeni šoli.  

NAMEN IN CILJI:  Izboljšanje delovnih in učnih pogojev. 
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05 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 

06 LOKLANA SAMOUPRAVA 

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

� 050629 Pisarniška oprema 
Postavka zajema sredstva namenjena nakupu pisarniške opreme. 
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče pisarniške opreme. 
 

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

� 050631 Računalniški programi 
Postavka zajema sredstva namenjena nakupu računalniških programov.  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajočih računalniških programov. 
 

� 050633 Nakup druge opreme 
Postavka zajema sredstva namenjena nakupu druge opreme za potrebe SOU.  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče opreme za SOU. 
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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 

� 060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga D 
Postavka zajema investicijsko in tekoče vzdrževanje na parkirišču.  

V letu 2015 postavka zajema tudi vzdrževalna dela (izvedba investicijsko vzdrževalnih del, popravil, 

gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav) na objektu vratarnica MMP Vrtojba. 

NAMEN IN CILJI: izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih. 
 

� 060407 Rekonstrukcija tehtnice na MMP Vrtojba 
Postavka zajema sredstva za rekonstrukcijo tehtnice na MMP Vrtojba. 
NAMEN IN CILJI: boljša ponudba storitev uporabnikom. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

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

� 060639 Programska oprema, računalniki 
Postavka zajema sredstva  namenjena za nakupu programske opreme in računalnikov v RO.  
NAMEN IN CILJI:  Nakup manjkajoče in dotrajane opreme za potrebe delovanja RO. 
 

 

Številka: 01101-17/2014-14 
Šempeter pri Gorici, 18. december 2014 
          ŽUPAN   
                                              mag. Milan Turk 
 


