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Šempeter pri Gorici, 10. 3. 2020 

 
Občinskemu svetu občine Šempeter-Vrtojba 
 

O B R A Z L O Ž I T E V:  
POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAHV LETU 2020 

 

0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu- 9.845 € 

Postavka je v letu  2020 realizirana v višini  39,38% glede na veljaven proračun. Izdelala 
se  je projektna dokumentacija. V pridobivanju so projektni pogoji in mnenja. Aktivnosti 
se nadaljujejo v leto 2021. 

NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu 

 

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

Postavka je v letu  2020 realizirana v višini 0 % glede na veljaven proračun. V letu 2020 je 
bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca del gradnje. Izvajalec je bil uveden v delo v 
mesecu decembru. Takrat se je tudi začela gradnja. Zaključek investicije je planiran v 
letu 2021. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne 
mobilnosti EKO sklad.  

NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu 

 

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

Razdrto) - 5.014 € 

Postavka je v letu  2020 realizirana v višini 14,33 % glede na veljaven proračun V letu 
2020 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca del gradnje. Izvajalec je bil uveden v 
delo v mesecu decembru. Takrat se je tudi začela gradnja. Zaključek investicije je 
planiran v letu 2021. Investicijo se je prijavilo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti EKO sklad.  

NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti , večja varnost v prometu 

 

041367 Ureditev opekarniške ulice - 0 € 

V letu 2020 se je pripravilo novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo del PZI. V 
pridobivanju so pozitivna mnenja mnenjedajalcev. Ureditev ceste je razdeljena na dve 
faze. Prva faza obravnava odsek  od uvoza na HC Vrtojba - Razdrto do uvoza za RC 
Vrtojba, druga faza pa ostali del ceste do TP Vrtojba. Začetek del prve faze se planira v 
drugi polovici lete 2021, druga faze v letu 2022.  
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NAMEN IN CILJI: obnova obstoječe dotrajane makadamske ceste, zagotovit večjo 
varnost v prometu in izboljšat življenjski standard 

 

041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik - 335.354 € 

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev komunalne infrastrukture na 
območju poslovne cone Lavžnik (MK, FK, JR in cesta). 

 

NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju poslovne cone, razvoj 
gospodarstva 

 

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

dokumentacije -29.406 €  

Sredstva na postavki so se porabila za: 

-    investicijska dokumentacija za športni center 

- izdelava PID načrta in geodetskega posnetka za obstoječo FK in MK na območju 
Lavžnika 

-  Izdelava projektne dokumentacije idejne zasnove za ureditev parkirišča pri pošti v 
Šempetru 

- Investicijska dokumentacija DIIP za ureditev avtomobilskega parkirišča s 
plačninskim sistemom ob kamionskem terminalu 

- prometna študija mirujočega prometa v centru Šempetra pri Gorici 

- elaborat evidentiranja stavbe za zadružni dom Vrtojba 

 

0416102 Oprema za trim stezo fitnes - 20.557 € 

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev platoja in orodji za vadbo na trim 
stezi. 

NAMEN IN CILJI: Nadgradnja obstoječih orodji in obnova poškodovanih orodij za 
rekreacijo in šport, zagotovitev varne uporabe orodij 

 

0416103 Športni park Šempeter - 81.302 € 

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev novih površin za šport (igrišče za 
košarko), povečalo se je varnost območja z videonadzorom. 

NAMEN IN CILJI: Uresničiti javni interes po novi, manjkajoči športni infrastrukturi na 
območju občine. S tem se želi pridobiti nove športne površine ter varne, ustrezne 
prostorske pogoje za izvajanje športnih programov, ki so v javnem interesu. 

 

0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavam - 20.017 € 
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V letu 2020 se je izvedla JR na poti do parkirišča, uredilo se je plato za parkiranje na 
Opekarniški cest. Izvedlo se je video nadzor za  povečanje varnosti na območju 
parkirišča za avtodome.   

 

NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju površin namenjenih za 
šport, rekreacijo in turizem, razvoj turizma in gospodarstva 

 

0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi - 6.476 € 

Sredstva so bila porabljena za ureditev prostora za druženje. 

NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za rekreacijo, šport in druženje. 

 

040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema - 5.679 €  

Postavka je realizirana v višini 14,20 % glede na veljaven proračun. Urejajo so nove 
površine za shranjevanje koles. Začetek investicije je bil v drugi polovici leta 2020, v letu 
2021 se planira zaključek izgradnje nadstrešnice za kolesa z urbano ureditvijo prostora. 

NAMEN IN CILJI: Ureditev prostora za kolesarnico in izposojevalnico koles. 

 

060645 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba - 

1.333 € 

Predvidena je preureditev uvoza/izvoza na parkirno območje s postavitvijo ramp in 
sistema za parkiranje. V letu 2020 je bila izdelana projektna dokumentacija in 
pridobljena so bila pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Investicija je planirana v 
letu 2021. 

NAMEN IN CILJ: sistema parkiranja z plačniškim režimom 

 

041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter - 0 € 

Postavka je v letu  2020 realizirana v višini 0 % glede na veljaven proračun. 

V letu 2020 se je pripravila strokovna projektna naloga za izdelavo projektne 
dokumentacije DGD in PZI. V letu 2021 je predvidena izdelava projektne dokumentacije 
in pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba gr. del se planirana po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. 

 

0430721 Športni center - 28.599 € 

Občina Šempeter-Vrtojba je v letu 2020 kupila  nepremičnino t.j. stavbo HIT Šport 
center za športno rekreacijsko in ostalo dejavnost. Za potrebe izvedbe novih 
samostojnih priključkov za vodo, elektriko, plin….in novo ureditev kotlovnice ter 
sanitarije  se je naročilo projektno dokumentacijo. Osnovni namen je ohranitev 
uporabnosti in zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za obratovanje objekta ter 
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tako izvajanje različnih športnih  programov, ki so v javnem interesu. Ureditev se bo 
nadaljevala v letu 2021. 

 

NAMEN IN CILJ: zadostiti javni interes po zadostni in kvalitetni športno rekreacijski 
infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti. 

 

Postavka 040406 – Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine 

 

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanje objektov v lasti Občine ter njihovemu 
podaljšanju uporabnosti. V letu 2020 so bila opravljena sledeča dela: 

 

- Saniran je del fasade na hranilnici v Vrtojbi 

- Barvana so vrata v dvorcu Coronini 

- Pri balinišču v Vrtojbi je bilo urejeno odvodnjavanje površinskih voda 

nastalih ob deževju 

- Del strehe na Coroniniju je zamakal in je bilo potrebno to popraviti 

- Del fasade Coroninijevega dvorca poškodovane zaradi vlage je bilo 

potrebno sanirati 

- Pred dvorcem Coronini je bilo zaradi prireditev potrebno izdelati nekaj 

metrov elektrokabelske kanalizacije 

- Na stanovanju na Goriški ulici je bilo potrebno zaradi zamakanje strehe 

sanirati streho in strop v stanovanju. 

- Zaradi zamakanja strehe nad hramom zadružnega doma je bila streha 

sanirana 

- Nadstrešek trgovine Brumat v Vrtojbi ja zamakal zaradi preperelih odtočnih 

cevi, kar je bilo sanirano 

- Pritlični del fasade Zadružnega doma je bil prebarvan 

- Na severnem delu Zadružnega doma je bil zaradi zaščite vrat izdelan manjši 

nadstrešek nad vrati 

- Na fasadi dvorca Coronini so bile montirane mreže proti golobom  

- Ograjni zid pri Zadružnem domu v Vrtojbi se je zaradi nove ureditve terase 

dozidal 

- Zaradi odvodnjavanja terase pred Zadružnim domom v Vrtojbije bila 

izdelana talna rešetka in priključek na kanalizacijo 

- Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati grelec za vodo v dvorcu 

Coronini 

- V pritličju in prvem nadstropju dvorca Coronini  je bilo potrebno del 

prostorov na novo prepleskati 
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Vrednost opravljenih del je 29. 375,16 EUR. 

 

 

 

Postavka 040415  Oprema objektov v lasti občine 

 

Na postavki je dobava in montaža razstavne omare in dobava ročnega paletnega 

viličarja 

 

Skupna vrednost je 6.438,12 EUR 

 

 

Postavka 041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti 

 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje: 

-  Gozdne poti Sv. Ot, Lamovo in Markova pot 

- Popravilo makadama na poti Griči14 

- Popravilo poti na Čukljah 

- Ureditev gozdne poti Volčja draga- Bazara 

- Popravilo poti na parc. 3586/8 na vrtojbenskem polju 

- Popravilo poti na parc. 3585/2 na vrtojbenskem polju 

- Strojno mulčanje na območju Polje 

- Popravilo gozdne poti na parc. 3449/3 

- Strojno mulčanje na Markovi poti 

- Strojno mulčanje na trim stezi v Vrtojbi 

 

Vrednost del je 21.903,68 EUR 

 

Postavka 041205 Vodenje energetskega menagementa in svetovanje 

 

V opravljena dela spada: 

 

- Izdelava poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK za leto 2020 in izdelava 

plana aktivnost za leto 2021 

- Izdelano je letno poročilo Trajnostna raba energije 

- Izvajanje upravljanja z energijo 

- Energetski menagement 

 

Vrednost del je 7.085,56 EUR 
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Postavka 041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest 

 

Sredstva na postavki so porabljena za: 

 

- Vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin 

- Odvodnjavanje 

- Ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme 

- Cestnih naprav 

- Opravljanje zimske službe 

- Čiščenje javnih površin 

- Vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov 

- Asfaltiranje ceste na Sv. Ot 

- Izvedba zapore Vrtojbenske ceste pri železniškem prehodu v Šempetru  

- Odstranitev plazu na Opekarniški cesti 

 

Skupna vrednost del je 187.867,94 EUR. 

 

Postavka 041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti 

 

- Ureditev poti Pod Laze-Lavžnik 

- Popravilo poti na parc. 1196/1 v Vrtojbi 

- Popravilo poti in čiščenje jarka na Zapučkah 

- Popravilo poti pri bivši karavli na vrtojbenskem polju 

 

Vrednost del je 4.38,40 EUR 

 

Postavka 041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov 

 

Sredstva so porabljena za : 

 

- Izvedba namakalnega sistema pri cestnem otoku v Vrtojbi 

- Zamenjava pokrova jaška pri banki v Šempetru 

- Odstranitev borovega prelca ob ulici Ivana Suliča v Podmarku 

- Ureditev dala poti do igrišča Pod Laze 

- Ravnanje ceste pri obračališču avtobusa v Vrtojbi 

 

Vrednost del je 4.391,37 EUR 

 

Postavka 041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastruktur 
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Sredstva so porabljena za: 

 

- Izdelava PZI dokumentacije za kolesarsko stezo ob ulici 9. septembra v 

Vrtojbi 

- Izdelava PZI dokumentacije za kanalizacijo po Vrtojbenski cesti med pošto 

in železnico 

- Izdelava strokovnega mnenja glede postavitve hitrostne ovire v Vrtojbi 

- Strokovno mnenje-prometna problematika Podmark 

 

Vrednost del je 9.998,65 EUR 

 

Postavka 041379 Ureditev vrtojbenske ulice 

 

V postavki so zajeta dela na podboju pod železnico v Šempetru. Povezana je kanalizacija iz 

Šempetra proti Vrtojbi in priključena na novo kanalizacijo povezano s čistilno napravo. V 

letu 2021 se obnovi še kanalizacija in vodovod med železnico in pošto v Šempetru. 

 

Vrednost del je 75.835,85 EUR 

 

Postavka 041435 Ureditev krožišča pri Hoferju 

 

V postavki so stroški, ki so nastali pri izvedbi krožišča Hofer. Zaradi izboljšanja varnosti 

cestnega prometa smo staro trikrako križišče predelali v krožno križišče. Med 

opravljenimi deli je izdelana nova meteorna kanalizacija, prestavljen glavni vodovod, 

urejeno vozišče in postavljena nova javna razsvetljava in deloma urejena kolesarska in 

pešpot. 

 

Vrednost opravljenih del je 275.420,80 EUR. 

 

Postavka 041322 Obnova javne razsvetljave Vrtojba 

 

Izvedena dela so: 

 

- Popravilo JR na MMP Vrtojba 

- Odprava napake na omrežju JR na MMP 

- Postavitev nove JR v Ul. 9. september v Vrtojbi 

- Premestitev kandelabra v kraju Pod Laze v Vrtojbi 

- Zamenjava starih svetilk z LED svetilkami 

- Izdelava študije svetilk 
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Vrednost del je 77.487,41 EUR. 

 

Postavka 041323 Obnova javne razsvetljave Šempeter 

 

Izvedena dela so: 

 

- Postavitev nove JR na Žnideršičevi ulici 

- Zamenjava poškodovanega kandelabra v Šempetru 

- Izvedba vzdrževalnih elektromontažnih del v Šempetru 

- Zamenjava poškodovanega kandelabra na Trgu Ivana Roba 

- Postavitev kandelabra pri ekološkem otoku Cvetlična ulica 

- Postavitev kandelabra na prehodu za pešce na Žnidarčičevi ulici v Šempetru 

- Zamenjava starih svetilk z LED svetilkami 

 

Vrednost del je 80.495,75 EUR 

 

Postavka 041533 Investicijsko vzdrževanje(omrežnina) – kanalizacija 

 

- Izdelava sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Vrtojbi in Šempetru 

Na novo kanalizacijo do čistilne naprave so priključeni občani iz osem ulic. 

- Izdelan je PZI za fekalni kanal Na hribu 

- Izdelan je IDZ za izboljšave  obratovanja zadrževalnega bazena AB v Vrtojbi 

 

Vrednost del je 269.774,12 EUR 

 

Postavka 041542 Protipoplavni ukrepi na območju Čukelj In Zapučk 

 

Zaradi pogostih poplav v zaselku Čuklje, ki so posledica zalednih vod in neprimerno 

urejene odvodnje, Da se stanje izboljša so predvideni posegi na obstoječih jarkih. 

Regulacija celotnega sistema jarkov predvideva dogodke s 100 letno povratno dobo. 

Rešitve po projektu so razdeljene na več faz. V letu 2020 smo v 1. fazi regulirali jarek J2 

med cesto na Čuklje do Zapučk. 

 

Vrednost del je 351.613,63 EUR 

 

Postavka 041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) – vodovod 

 

- Kjer je bilo potrebno smo zamenjali vodovodne priključke v Šempetru in 

Vrtojbi na ulicah kjer smo izvajali tudi kanalizacijske priključke. 

- Popravili smo okvarjen vodovod na pokopališču v Šempetru 
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Vrednost del je 59.031,53 EUR 

 

Postavka 041629 Otroška igrišča, druga igrišča 

 

- Izdelava temeljev za rokometni gol in nosilec koša za košarko Pod Laze 

- Dobava dva kosa gola za rokomet in koša za košarko ne igrišču Pod Laze 

 

Vrednost del je 8.635,34 EUR 

 

Postavka 041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v Vrtcih 

 

- Dobava pralnega stroja 

- Obrezovanje dreves pri vrtcih 

- Zamenjava ekspanzijskih posod 

- Dobava hladilnika 

 

Vrednost del je 3.325,53 EUR 

 

Postavka 041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema – šola 

 

- Deloma je sanirana streha telovadnice 

- Popravljeni so strehe in nadstreški na OŠ Šempeter in POŠ Vrtojba 

- Nabavljen je bojler in toplotna črpalka 

- Sanirana je vodna instalacija v razredih, sanitarijah in garderobah 

- Opravljena je sanacija centralne kuhinje 

- Okrog šole IR so obrezana drevesa 

- Zamenjane so ekspanzijske posode 

 

Vrednost del je82.764,43 EUR 

 

Postavka 041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema – Glasbena šola Šempeter 

 

- Nabavljena in montirana je oprema za ogrevanje in hlajenje 

 

Vrednost del je 4.797,50 EUR 

 

Pripravila: Boštjan Mavrič in Bogdan Nemec 

Marec, 2021 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet 

Občine Šempeter–Vrtojba na ____ redni seji dne, _________ sprejel naslednji  

 

 

 

S K L E P 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o izvedenih 

investicijah v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2020.  

 

 

 

 

Številka: _________ 

Šempeter pri Gorici, __________________   

             

 

 

  Župan 

        mag. Milan Turk 

 

 

 

  

 


