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Številka:          410-29/2015-23 
Nova Gorica,   13.julij 2016 
 
 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 
ZA LETO 2016 V OBDOBJU  1. 1. do  30. 6. 2016 

 
 
 

KAZALO 
 

I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................... 13 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.336.842 € ....................................................................... 13 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 17.110 € ..................................................................... 21 

C. RAČUN FINANCIRANJA -522.681 € ................................................................................................... 22 

II. POSEBNI DEL (PP) ..................................................................................................................................... 23 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA ............................................................................................................. 23 

01001 Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori) 0 € .................................... 23 

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 67.764 € ......................................................................... 23 

01003 Financiranje političnih strank 11.083 € ......................................................................................... 23 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 6.999 € ................................................................................................. 23 

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 2.747 € ................................................................................................... 23 

03001 Plače in drugi izdatki 26.658 € ....................................................................................................... 23 

03002 Izdatki za službena potovanja 216 € ............................................................................................... 24 

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 13.425 € ....................................................................... 24 

04001 Mednarodno sodelovanje 3.276 € ................................................................................................... 24 

04002 Stroški oglaševalskih storitev 14.149 € ........................................................................................... 24 

04003 Prireditve in gostinske storitve 24.352 € ........................................................................................ 24 

04004 Protokolarne nabave 32.072 € ........................................................................................................ 24 

04006 Prireditve ob občinskem prazniku 0 €............................................................................................. 25 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 16.004 € .................................................................. 25 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 6.508 €.............................................................................................. 25 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 2.827 € .................................... 25 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 526.434 € ............................................................. 25 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 29.996 € ............................................................ 26 

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 46.105 € .......................................... 26 

04036 Sredstva iz požarnega sklada 136.880 € ......................................................................................... 26 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 87.742 € ......................................................... 26 

04043 Novogradnja gasilskega doma 0 € .................................................................................................. 26 

04048 EZTS - GO 0 € ................................................................................................................................ 26 
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05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 7.148 € ...................................................... 27 

05008 Splošna proračunska rezervacija 0 € .............................................................................................. 27 

05010 Veteranske organizacije 0 € ............................................................................................................ 27 

06001 Občinske nagrade 166 € ................................................................................................................. 27 

06002 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 2.204 € ............................................ 27 

06003 Nakup računalnikov 4.279 € ........................................................................................................... 27 

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 28.559 € ................................... 28 

06005 Nakup programske opreme 10.552 € .............................................................................................. 28 

06006 Uradne objave 8.714 € .................................................................................................................... 28 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 7.727 € ....................................................................................... 28 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 38.425 € ................................................................................. 28 

06010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov 389 € ...................................................................................... 28 

06011 Plače in drugi izdatki 1.140.601 € .................................................................................................. 29 

06012 Pisarniški in splošni material in storitve 48.590 € ......................................................................... 29 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 103.508 € ..................................................... 29 

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.121 € ............................................................................. 29 

06016 Izdatki za službena potovanja uprave 1.282 € ................................................................................ 29 

06018 Drugi operativni odhodki 70.225 € ................................................................................................. 29 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 1.601 € ........................................................................... 29 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 33.362 € ........................................................................................ 30 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo 4.279 € .............. 30 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 25.954 € ............................................................................................. 30 

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 3.076 € ........................................................................ 30 

06027 Nakup prevoznih sredstev 0 € ......................................................................................................... 30 

06028 Nakup pohištva in druge opreme 3.761 € ....................................................................................... 30 

06035 Prenova Mestne hiše 0 € ................................................................................................................. 30 

06037 Javna dela 11.413 € ........................................................................................................................ 30 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah 0 € ....................................................... 31 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 0 € .................................................................... 31 

07002 Energetski koncept 4.555 € ............................................................................................................. 31 

07008 Nujne in nepredvidene sanacije 15.270 € ....................................................................................... 31 

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 0 € ................................................................................ 31 

07017 Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) 817 € ...................................................................... 32 

07019 Izmere javnih poti 6.844 € .............................................................................................................. 32 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti 427 € .................................................................. 32 

07030 Dokumentacija za urejanje občinskih cest 2.062 € ......................................................................... 32 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 17.506 € ..................................................................... 32 

07032 Plačilo koncesije za JP 201.217 € .................................................................................................. 32 

07033 Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranjevanje arhitektonskih ovir 

ter urejanje območij mirujočega prometa  23.621 € ..................................................................................... 33 
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07037 Plačilo javne razsvetljave 200.963 € .............................................................................................. 33 

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 3.035 € .............................................................................................. 33 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč 390 € ............................................................................................. 33 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 7.824 € ............................................................................. 33 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 1.085 € ................................................................................. 34 

07066 Čiščenje peskolovcev 0 € ................................................................................................................ 34 

07067 Izdelava projektne dokumentacije 8.488 € ...................................................................................... 34 

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 14.255 € ..................... 34 

07084 Kanalizacija Branik - iz naslova takse 1.100 € ............................................................................... 34 

07086 Izdelava projektne dokumentacije 0 € ............................................................................................. 34 

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 35.716 € ............................................................................... 35 

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 84.111 € ........................................................... 35 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 3.000 € .............................................. 35 

07111 Ureditev parka Rafut 1.181 €.......................................................................................................... 35 

07113 Praznično urejanje naselij 24.778 € ............................................................................................... 35 

07114 Splošna komunalna dejavnost 913 € ............................................................................................... 35 

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 1.646 € ............................................................ 36 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih  sanitarij 18.884 € ................. 36 

07117 Urejanje urbanih zelenih površin 9.291 € ...................................................................................... 36 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture) 0 € 36 

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)   
5.617 €      37 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 22.156 €................................................... 37 

07122 Nakup zemljišč in stavb 308.505 € .................................................................................................. 37 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 750 € ...................................................................................... 37 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 8.611 € ......................................................................................... 37 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici  - iz naslova takse 15.465 € ................................................................. 38 

07160 Vodovod v Novi Gorici 0 €.............................................................................................................. 38 

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 9.833 € ......................................................................... 38 

07175 Centralna čistilna naprava 105.874 € ............................................................................................ 38 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 0 € ................................................................................................. 38 

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 96.607 € ........................................................................... 38 

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 21.216 € ........................................................................... 39 

07200 Avtobusna postajališča - ob občinskih cestah 752 € ....................................................................... 39 

07201 Zahodna vpadnica 4.882 € .............................................................................................................. 39 

07209 Zbirni center - ločeno zbiranje odpadkov - iz naslova takse 2.008 € .............................................. 39 

07210 Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 2.197 € ......................................... 39 

07212 Cesta Dornberk - Oševljek 3.882 € ................................................................................................. 39 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 0 € ........................................................................................................ 40 

07223 Vodovodna cesta 55.778 € .............................................................................................................. 40 
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07224 Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 5.982 € ............................................................... 40 

07227 Magistrala 3.200 € .......................................................................................................................... 40 

07229 Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse 3.460 € ......................................... 40 

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij 91.129 €.............................................................................. 41 

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 311.811 € .................................................................. 41 

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 333.173 € ............................................... 41 

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja 79.607 € .............................. 41 

07238 Cilj 3 - CroCTaL - kolesarske poti 832 €........................................................................................ 41 

07240 Priprava projektov 17.806 € ........................................................................................................... 41 

07242 Čistilna naprava Branik - ISO-PRA 7.981 € ................................................................................... 42 

07244 Vzdrževanje hidrantov 0 € .............................................................................................................. 42 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG 0 € .................................................... 42 

07246 Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 0 € ...................................................................... 42 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev 9.856 € .................................. 42 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 0 € ................................................. 42 

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 3.168 € ......................................................................................... 43 

07262 Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku 0 € ...................................................................... 43 

07265 Vodovod Vitovlje 0 € ....................................................................................................................... 43 

07267 Priprava CPS (Celostne prometne strategije) 0 € .......................................................................... 43 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 2.196 € ......................................................................................... 43 

07269 LAS - V objemu sonca 0 € ............................................................................................................... 44 

07270 CIVITAS Activity Fund 11.855 € .................................................................................................... 44 

07271 Kanalizacija Gradišče 0 € .............................................................................................................. 44 

07272 Preprečevanje degradacije centralnih površin Nove Gorice - Odvodnik Soča 23.524 € ............... 44 

07273 Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice 3.904 € ................................................................... 45 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov 0 € ................................................... 45 

07275 Krožišče Ajševica 0 € ...................................................................................................................... 45 

07276 Visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini 0 € ................................................................................... 46 

08002 Evropski okoljski projekti - Adria A 852 € ...................................................................................... 46 

08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe 0 € ........................................... 46 

08004 Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 97 € ................................................................ 46 

08005 Ekološka merilna postaja 1.280 € ................................................................................................... 46 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 1.647 € ....................................................... 46 

08008 Strateški prostorski akti 0 € ............................................................................................................ 47 

08009 Izvedbeni prostorski akti 0 € ........................................................................................................... 47 

08010 Delavnice, natečaji in evropski programi 2.051 € .......................................................................... 47 

08016 Cilj 3 - GoTraWaMa 785 € ............................................................................................................. 47 

08017 Alpine Space - Pumas 16.458 € ...................................................................................................... 47 

08018 Cilj 3 - Tradomo 7.000 € ................................................................................................................ 48 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 83.748 € ................................ 48 
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09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 80.914 € .................................................................... 48 

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 0 € ........................................... 48 

09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 3.644 € .......................................................................... 49 

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 0 € ............................................................ 49 

09014 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 0 € ..................................................................... 49 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 18.079 € ................................................................................... 49 

09018 Priprava projektov za razvoj podjetništva 10.067 € ....................................................................... 49 

09019 Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva 3.500 € ................ 49 

09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje 0 € ........................... 50 

09021 Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost - PTP 0 € ............................ 50 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 0 € ...................................................................................... 50 

09029 Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 5.581 € .................................... 50 

09030 Sabotin - Park miru 3.240 € ............................................................................................................ 51 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 7.865 € ...................................................................................... 51 

09034 Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 118.081 € ........................................... 51 

09035 Sredstva za programe - Turistična društva 0 € ............................................................................... 51 

09036 Turistično informacijski center in info točke 0 € ............................................................................ 51 

09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva 

Goriške  0 €                                                                                                                                                     51 

09047 Gospodarjenje z gozdovi 1.235 € .................................................................................................... 52 

09049 Promocija vinske ceste 0 € .............................................................................................................. 52 

09056 Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 1.800 € .................................. 52 

09062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje 0 € .................................................................................... 52 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 2.289 € ............................................................... 52 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 € ......................................................................................... 52 

09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka 0 €......................... 53 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj  0 €       53 

09072 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje projektov inovacij 0 €.......................................... 53 

09073 Finančne spodbude podjetnikom - Zagon novih inovativnih podjetij 0 € ....................................... 53 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 0 € ................... 53 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 0 € ....................................................................................................... 53 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 109.254 € ............................................... 54 

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 38.939 € ...................................................................................... 54 

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 0 €................................................................................................. 54 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 1.100 € ................................................................................................. 54 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja 33.904 € .......................................................................................... 54 

10017 Delovanje Galerije 18.630 € ........................................................................................................... 54 

10018 Galerija - nakup likovnih del 3.969 € ............................................................................................. 55 

10019 Akcije v kulturi - GK 0 € ................................................................................................................. 55 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 32.415 € ....................................................................................... 55 
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10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 429.130 € ........................................................... 55 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 131.907 €..................................................................... 55 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 23.412 € ................................................................................. 55 

10033 Kinematografija - ART film 6.569 € ............................................................................................... 55 

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 17.100 € ............................................. 56 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 6.053 € ...................................................................................................... 56 

10043 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 14.667 € .......................................................................... 56 

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 11.743 € ..................................................................... 56 

10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 42.366 € ....................................... 56 

10048 Večje športne prireditve 6.720 € ..................................................................................................... 56 

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 185.488 € ......................................................... 57 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 15.000 € ..................................................................... 57 

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 1.182 € ....................................... 57 

10059 Športna dvorana v Prvačini 53.548 € ............................................................................................. 57 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 0 € ..................................................................... 57 

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 0 € ................................................ 57 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 85.707 € ................................................................... 58 

10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 1.000 € .......................................... 58 

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 173.790 € ................................. 58 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 1.743.959 € ................................................ 58 

10077 Vrtec Šempas 0 €............................................................................................................................. 59 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 0 € .................................................................... 59 

10082 Dejavnost osnovnih šol 278.810 € .................................................................................................. 59 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 0 € ....................................................................... 60 

10087 Športna dvorana v Novi Gorici 43.221 € ........................................................................................ 60 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 19.338 € ............................................................................ 60 

10093 Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza 0 € ................................................................... 61 

10094 Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS 0 € ......................................................................... 61 

10101 Prevozi učencev 363.546 € ............................................................................................................. 61 

10103 Pomoč za novorojence 62.500 € ..................................................................................................... 61 

10105 Financiranje družinskega pomočnika 47.643 € .............................................................................. 61 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 316.207 € ....................................................................... 61 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 97.303 € .............................................................. 62 

10109 Regresiranje socialno šibkih 53.235 € ............................................................................................ 62 

10110 Pogrebni stroški 3.156 € ................................................................................................................. 62 

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 8.387 € ............................................................................ 62 

10130 Najemnina prostorov za VIRS 50.214 € .......................................................................................... 63 

10143 Program Kulturnega doma 40.545 € .............................................................................................. 63 

10145 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 7.301 € .............................................................. 63 

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 91.383 € ........................................... 63 
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10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 0 € ............................................................. 63 

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 7.300 € ............................................................ 63 

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 21.001 € ..................................................... 64 

10151 Program Pomoč na domu 198.962 € .............................................................................................. 64 

10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 0 € .............................................................................. 64 

10153 Telovadnica Dornberk 1.087.457 € ................................................................................................ 64 

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 0 € ................................................................. 64 

10165 Vila Rafut 0 € .................................................................................................................................. 65 

10169 Pokriti bazen 0 € ............................................................................................................................. 65 

10171 Skupnostni center 22.566 € ............................................................................................................. 65 

10175 Program Mladinskega centra 23.416 € .......................................................................................... 65 

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah 1.427 € ...................................................................... 65 

10178 Ureditev smučišča na Lokvah 0 € ................................................................................................... 66 

10179 Vrtec Grgar 634 € ........................................................................................................................... 66 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 0 € ............................................................. 66 

10188 Prenosni urgentni ultrazvok za NMP 8.996 € ................................................................................. 66 

10189 Telovadnica OŠ Solkan 1.996 € ...................................................................................................... 66 

10190 Zamenjava umetne trave v Športnem parku 0 € .............................................................................. 66 

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 38 € .............................................................................................. 66 

10192 Športno igrišče Solkan 0 € .............................................................................................................. 67 

10194 RESTAURA 0 € ............................................................................................................................... 67 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..) 10.764 € ............................... 67 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 78.152 € ...................................................................... 67 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 74.477 € ............................................................................... 67 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 0 € ............................................ 67 

11022 Odplačilo bančnih kreditov 522.681 € ............................................................................................ 68 

11023 Stroški zadolževanja 2.350 €........................................................................................................... 68 

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 17 € ..................................................................................... 68 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 140.950 € ................................................................... 68 

13003 Posebni material in storitve 1.932 € ............................................................................................... 68 

13004 Nakup goriva in vinjet 1.103 € ........................................................................................................ 68 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo 1.213 € ........... 68 

13006 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.754 € ................................................................ 69 

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 590 € .............................................................................. 69 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.497 € ......................................................... 69 

21100 KS BANJŠICE 2.162 € .................................................................................................................... 69 

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 0 € ................................................. 69 

21102 Delovanje KS 2.427 € ..................................................................................................................... 69 

21103 Prireditve in praznovanja 0 € ......................................................................................................... 69 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 0 € ............................................................................................. 69 
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21107 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 336 € ................................................. 70 

22100 KS BRANIK 6.524 € ........................................................................................................................ 70 

22101 Delovanje KS 7.088 € ..................................................................................................................... 70 

22102 Prireditve in praznovanja 1.817 € .................................................................................................. 70 
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UVOD 

 

 

Pripravo poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju določa 63. člen Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v nadaljevanju ZJF) ki 
določa, da mora župan v juliju pripraviti poročilo in ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo. 
 
Proračun za leto 2016 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel v drugi obravnavi na seji 
dne 17. decembra 2015. Pri pripravi plana so bila uporabljena izhodišča Urada za makroekonomske 
analize in razvoj, ki so temeljila na jesenski napovedi gospodarskih gibanj in s katerimi je Ministrstvo 
za finance seznanilo občine v oktobru 2015 v sklopu proračunskega priročnika za pripravo občinskih 
proračunov. Statistični podatki, ki jih pripravlja Statistični urad Republike Slovenije se objavljajo z 
določenim zamikom, kljub temu pa želimo pripraviti primerjavo med planiranimi izhodišči in trenutno 
znanimi podatki. Planirana realna rast bruto domačega proizvoda je bila predvidena v višini 2,3 %, 
podatki za prvo četrtletje letošnjega leta pa so spodbudni in kažejo, da znaša le-ta 2,5 % glede na 
enako obdobje preteklega leta. Predvidena letna stopnja inflacije (dec./dec. preteklega leta) naj bi 
znašala 101,2, po trenutno znanih podatki za junij (junij2016/junij 2015) pa znaša manj in sicer 100,3. 
Enako je s povprečno letno rastjo cen (I-XII tekočega leta/I-XII preteklega leta), ki je bila predvidena 
v višini 100,8, po trenutno znanih podatkih (jan.-junij2016/jan.-junij2015) znaša 99,5. 
 
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je 
bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju Odloka 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016, ki je bil potrjen na seji 19. maja 
2016. Z rebalansom so se načrtovani skupni prihodki povečali za 395 tisoč EUR, vključen je bil tudi 
prenos sredstev po stanju na dan 31.12.2015 v višini 612 tisoč EUR. Načrtovani skupni odhodki so 
se povečali za 1,44 mio EUR. Predlagano zadolževanje se je povečalo za 414 tisoč EUR. 

 
Po rebalansu je župan, v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2016, sprejel več sklepov o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, s katerimi so se 
skladno z omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb izvrševanja 
proračuna.  
 
V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 13.147.728,84 €, kar predstavlja  42,5 % 
načrtovanih proračunskih prihodkov. Na odhodkovni strani pa je bilo realiziranih 11.810.886,86 €, 
kar predstavlja  36 % glede na plan. Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v 
obdobju v prvih petih mesecev leta. To pomeni, da so lahko dela v prvem polletju že bila naročena 
oziroma izvedena, vendar računi  za opravljene storitve zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso 
bili plačani v prvem polletju. Največje odstopanje se izkazuje na področju investicijskih odhodkov in 
investicijskih transferov. Večina investicijskih transferov bo realiziranih v drugi polovici leta, tako kot 
v preteklih letih, saj so za večino izplačil podlaga dodeljena razpisna sredstva. Največji investiciji, ki 
sta planirani za leto 2016 sta telovadnica Dornberk in ureditev Prvomajske ulice oziroma 
preprečevanje degradacije centralnih površin Nove Gorica - odvodnik Soča. Izgradnja nove 
telovadnice poteka po terminskem planu. Pri investicija za preprečevanje degradacije centralnih 
površin Nove Gorica - odvodnik Soča pa je potrebno pred izvedbo še preveriti posamezne 
projektantske rešitve. Javna naročila povezana z investicijo se pripravljajo.  
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I. SPLOŠNI DEL 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV 1 . 3 3 6 . 8 4 2  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 11.810.887 €  

Obrazložitev konta 

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 11.810.887 €, kar predstavlja 36,0 % 
veljavnega plana. Tekoči odhodki so realizirani v višini 37,8 %, tekoči transferi pa v višini 45,7 %. 
Investicijski odhodki in transferi pa so skladno z dolgoletnim povprečjem nižje realizirani in sicer 
investicijski odhodki v  višini 22,8 % ter investicijski transferi v višini 14,9 %. Glavni razlog za to je 
daljši čas pri izvedbi investicij, ki se sicer pospešeno izvajajo, plačila pa se zaradi zamikov 
realizirajo v drugi polovici leta. 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 3.876.132 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.141.860 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za župana, zaposlene v občinski uprav, 
zaposlene v Medobčinski upravi občin Brda in Mestne občine Nov Gorica, dve zaposleni v Krajevni 
skupnosti Nova Gorica in Krajevni skupnosti Solkan, zaposlene preko javnih del ter zaposlene na 
projektih. Realizacija v prvem polletju znaša 47,2 % in ne odstopa bistveno od predvidenega plana. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 165.657 € 

Obrazložitev konta 

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo v skladu z zakoni v predvidenih rokih in so 
realizirani v skladu s predvidevanji. Realizacija ob prvem polletju znaša 49,2 % zastavljenega 
plana. 
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.349.136 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, 
stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za 
službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. 
Realizacija se giblje po predvidenem planu, upoštevajoč racionalizacijo poslovanja.  

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 74.477 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija  odplačevanja obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih  znaša 41,6 
%. Pokrivanje obresti kredita poteka nemoteno po predvidenem planu. 

409 REZERVE 145.002 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo v 
rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem obsegu. V prvi 
polovici leta je izločanje sredstev potekalo enakomerno mesečno, zato je dosežena realizacija ob 
polletju 50 %. 

 

Poslovanje rezervnega sklada 

Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva 
za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za 
odpravo posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz integralnega proračuna mesečno izločajo 
sredstva do višine, ki jo je določi odlok. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2016 je določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 290.000 €. 

Do 30.6. tekočega leta je bilo izločenih 145.002,00 €, kar je polovica predvidenih sredstev, stanje 
na računu na dan 31.12. preteklega leta je znašalo 31.051,91 €, kar je skupaj pomenilo 176.053,91 
€ razpoložljivih sredstev. Poraba je v prvi polovici leta znašala 75.911,77 € in sicer za naslednje 
namene: 

• Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na plazišču Gradišče nad Prvačino 

• Geotehnična spremljava vplivov izkopov - Gradišče nad Prvačino 

• Gradbeni nadzor - sanacija meteorne kanalizacija Gradišče nad Prvačino 

• Ureditev odvodnjavanja meteornih voda na plazišču Gradišče nad Prvačino 

• Ogled stanja po plaziščih in nevarnih objektih 

• Opazovanje premika terena na plazu - Šmihel in Gradišče 

 

Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 30.6.2016 znaša 100.142,14 €. 
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Pri splošni proračunski rezervaciji do realizacije na omenjenem kontu ne prihaja, ker so tam 
sredstva samo planirana. Sredstva se na podlagi sklepa župana prenesejo in realizirajo na 
proračunski postavki in kontu, na katerem po vsebini sodijo.  

41 TEKOČI TRANSFERI 5.708.878 € 

410 SUBVENCIJE 198.211 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine so sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d , ki na 
podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Nakazila se vršijo 
mesečno in so v skladu s planom. Preostali del sredstev je namenjen subvencijam privatnim 
podjetjem in zasebnikom za subvencioniranje novih delovnih mest, samozaposlitev ter spodbud za 
urejanje zemljišč, pospeševanja in razvoja kmetijstva. Dodeljujejo se na podlagi objavljenih 
razpisov, zato prihaja do realizacije običajno v drugi polovice leta. Realizacija subvencij znaša ob 
polletju 46,1 %. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.864.638 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so doplačila za 
otroke v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, štipendije, regresiranje 
oskrbe v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, financiranje družinskega 
pomočnika, subvencije stanarin, regresiranje socialno šibkih in druge. Omenjeni stroški so takšne 
narave, da nastajajo pretežno mesečno in sicer je realizacija 49 % glede na letni plan. 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 

USTANOVAM 272.216 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini se realizirajo pretežno sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov, kot so 
sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev, spodbude v kmetijstvu, sofinanciranje programov 
društev za razvoj podeželja, sofinanciranje programov klubov in društev s področja športa, večje 
športne prireditve, sofinanciranje otroških, mladinskih in kulturnih programov ter društev s področja 
socialnega varstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, realizacija se pričakuje v drugem 
polletju, v prvem polletju pa znaša 19,5 % letnega plana. 
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413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.373.812 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih zavodih s 
področja šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne dejavnosti, ki se nakazujejo mesečno. V 
letošnjem letu se sredstva za plače nakazujejo na podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov,  izdatki 
za blago in storitve pa se nakazujejo v obliki dotacij. Realizacija znaša 49,4 % glede na letni plan. 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine kontov so predvidena sredstva, ki predstavljajo delež Mestne občine Nova 
Gorica za financiranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje skladno s 
statutom. Obveznost se izpolni z enkratnim nakazilo, do katerega v prvi polovici leta še ni prišlo, 
zato postavka ne izkazuje realizacije. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.090.372 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.090.372 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za nakupe zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in 
zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob 
polletju nizka, kot je že običajno v zadnjih letih in znaša 22,8 % glede na letni plan. 

 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 135.505 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 

OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 57.372 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov je predviden del sredstev za spodbude v pospeševanje kmetijstva in 
podjetništva, kjer bodo sredstva na podlagi razpisa nakazana v drugi polovici leta, kot pretežno 
velja za vse razpise. Realizacija podskupine je v višini 10,3 %. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 78.133 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije in 
investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 22,4 %, kar je dokaj običajno, saj se v vrtcih 
in šolah vzdrževalna dela običajno opravljajo med poletnimi počitnicami, podobno je tudi pri ostalih 
zavodih, tako da pride do večje realizacije v drugem polletju.  
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 13.147.729 €  

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 13.147.729 €, kar predstavlja 42,5 % 
načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2016. 

 

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 8.851.918 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7.714.980 € 

Obrazložitev konta 

Dohodnina predstavlja edini prihodek v navedeni podskupini kontov in predstavlja temeljni prihodek 
za pokrivanje tekočih obveznosti občine. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni 
osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Nakazila se vrstijo redno 
tedensko, zato ob polletju izkazuje predvideno realizacijo v višini 50 %. 

703 DAVKI OD PREMOŽENJA 518.547 € 

Obrazložitev konta 

Davki na premoženje predstavljajo v strukturi vseh prihodkov občine na letni osnovi delež v višini 
11,7 % in so ob polletju realizirani v višini zgolj 14,3 % predvidenega plana. Znotraj podskupine 
zajemajo največji delež davki na nepremičnine in sicer slabih 85 % in predstavljajo nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz istega 
naslova. Plačila po odmernih odločbah zapadajo v plačilo od avgusta tekočega leta dalje, tako da 
je izredno nizka realizacija v višini 6,5 % pričakovana in običajna. Davki na premičnine, davki na 
dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so realizirani v 
skladu s predvidenim planom. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 602.515 € 

Obrazložitev konta 

Predstavljajo 3,6 % vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež v podskupini 
pa izkazuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je ob 
polletju realizirana v višini 55,6 %. Preostale prihodke podskupine  sestavljajo davki na dobitke od 
iger na srečo (realizacija 46,9 %), turistična taksa (realizacija 50,6 %), občinske takse (realizacija 
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28,6 %), ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizacija 41,8 %). 

706 DRUGI DAVKI 15.876 € 

Obrazložitev konta 

V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih UJP ne zna 
ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno prihodka zmanjšana na ustrezni 
prihodkovni postavki. Do konca leta se običajno postavka uskladi in v zaključnem računu ne 
izkazuje vrednosti. Trenutni podatek izkazuje zgolj prehodno stanje. 

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.604.398 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 

PREMOŽENJA 3.176.727 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov predstavlja 92 % nedavčnih prihodkov oz. 24 % vseh proračunskih prihodkov. 
Najvišji delež realiziranih prihodkov predstavlja koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki je 
realizirana v višini 2,328 mio € oz. 50,6 % predvidenega plana in je primerljiva z realizacijo 
preteklega leta. To pomeni, da se je trend upadanja omenjenih prihodkov, ki je bil prisoten kar 
nekaj zaporednih let zaustavil. 

Prihodki od ostalih podeljenih koncesij (vodna pravica, rudarska pravica in drugo) so realizirani v 
višini 61 % predvidenega letnega plana. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki ne izkazujejo realizacije, njihov plan pa predstavlja vplačila presežkov 
javnih zavodov, ki bodo realizirana v primeru, če se bodo realizirale investicije, ki imajo predvideno 
financiranje iz omenjenih sredstev. 

Prihodki od obresti izkazujejo realizacijo v višini 82 %, kar pa ne predstavlja nekega večjega priliva, 
saj je bil plan izredno nizko zastavljen, ker se v zadnjih letih sredstva praviloma sproti porabljajo. 

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 38,6 %, prihodki od drugih 
najemnin, za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja oz. koncesionar 
pa izkazujejo realizacijo v višini 26,3 %.  

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 12.770 € 

Obrazložitev konta 

Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov in so ob polletju 
realizirane v višini 79,8 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, plačanih pri organih 
občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa na podlagi Zakona o 
upravnih taksah. Višina prihodka je torej odvisna od števila vlog občanov, na podlagi katerih se 
uvedejo upravni postopki zato nanj občina ne more vplivati. 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 37.194 € 

Obrazložitev konta 

Globe za prekrške, ki jih pobirajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe so v prvi polovici 
leta realizirani v višini 53,4 %, kar je skladno s predvidenim planom. Nadomestilo za degradacijo in 
uzurpacijo prostora, ki predstavlja globo za nedovoljene posege v prostor je v prvi polovici leta 
realizirano v višini 42,9 %. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 196.744 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 89,4 % in sicer gre za lastne prihodke krajevnih 
skupnosti, prilive iz naslova razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti ter stroškov cenitev, 
nadomestila povezana s transakcijami mestne blagajne, ki si jih občina z izstavitvijo računa povrne 
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od podjetij s katerimi posluje ter povračila funkcionalnih stroškov najemnikov v občinski stavbi, 
katerim se mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 180.963 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 181 tisoč € oz. 58 % veljavnega plana. Največje 
odstopanje je na drugih nedavčnih prihodkih, ki predstavljajo tretjino vseh planiranih prihodkov v tej 
podskupini in izkazujejo realizacijo v višini tisoč €, kar znaša 1 % glede na plan. V planu je namreč 
nakazilo s pogodbo odobrenih sredstev s strani Fundacije za šport za zamenjavo umetne trave v 
športnem parku in za telovadnico v Dornberku, ki še ni realizirano. Vse ostale postavke znotraj 
podskupine kontov (komunalni prispevek, prihodki iz naslova odškodnin od sklenjenih zavarovanj, 
drugi izredni nedavčni prihodki ter prispevki in doplačila občanov) so realizirane v okviru 
predvidenega plana oz. celo presegajo zastavljen plan. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 292.343 € 

720 PRIHKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 134.428 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je ob polletju realizirana v višini 133,6 tisoč €, kar predstavlja 36,1 % zastavljenega 
plana. Obročno odplačevanje za prodan solastniški delež na poslovnem prostoru na Kidričevi 13 
poteka v skladu z sprejetim dogovorom, predvidena prodaja preostalih dveh poslovnih prostorov, ki 
je bila dodana z rebalansom pa še ni bila realizirana. 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  IN NEOPREDMETENIH 

SREDSTEV 157.915 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč iz letnega 
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2016. Realizacija 
ob polletju znaša 157,9 tisoč € oz. 24,8 %, kar pomeni da je bila realizirana četrtina predvidenega 
letnega načrta. 

73 PREJETE DONACIJE 5.209 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 5.209 € 

Obrazložitev konta 

V prvem polletju je bilo realiziranih zgolj 11,9 % predvidenih donacij. Pretežno gre za sredstva, ki 
jih posamezne krajevne skupnosti pridobivajo za organizacijo svojih krajevnih praznikov in raznih 
prireditev.  

 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 € 

Obrazložitev konta 

Veleposlaništvo Republike Azerbajdžan se je na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno občino Nova 
Gorica zavezalo, da bo za obdobje petih letih sofinanciralo stroške muzejske zbirke, ki je v 
prostorih bivše osnovne šole Šempas postavljena v čast njihovemu narodnemu junaku Mihajlu. Do 
realizacije v prvi polovici leta še ni prišlo. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 368.157 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH 

INSTITUCIJ 355.165 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini so bila predvidena sredstva v višini 1,435 milj. € pretežno iz državnega proračuna za 
investicije in tekočo porabo, manjši del iz občinskih proračunov. Realizacija iz državnega proračuna 
znaša 335.906 €, kar predstavlja 42,5 % plana. V realizacijo so vključuje naslednja sredstva: 

• finančni izpad dohodnine – 15. čl. ZFO v višini  120.840 €, 

• ministrstvo za obrambo iz požarnega sklada v višini  68.440 €, 

• ministrstvo za šolstvo in šport za nevarne poti v višini  32.184 €, 

• ministrstvo za notranje zadeve za sofinanc. Medobčinske uprave v višini  65.820 €, 

• ministrstvo za kmetijstvo in okolje za projekt CČN Nova Gorica v višini  1.099 €, 

• ministrstvo za okolje in prostor za subvencioniranje tržnih najemnin v višini  21.888 €, 

• zavod za zaposlovanje za povračila stroškov javnih del v višini 4.174 € 

• ministrstvo za delo za družinskega pomočnika v višini  11.992 € 

• služba vlade RS za razvoj za projekt Adria A v višini 852 € 

• služba vlade RS za razvoj za projekt Gotrawama v višini 785 € 

• služba vlade RS za razvoj za projekt Tradomo v višini 7.000 € 

• služba vlade RS za razvoj za projekt Croctal v višini 832 € 

 

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov znaša 19.259 € in predstavlja 55 % 
zastavljenega plana. V realizacijo so vključena sredstva nakazila občine Brda za sofinanciranje 
skupnih stroškov Medobčinske uprave. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 12.992 € 

Obrazložitev konta 

Ob polletju izkazujejo realizacijo v višini 12.992 € oz. 2,1 % plana. Realizacija predstavlja prejeta 
sredstva za izvajanje centraliziranih ter drugih programov ter kohezijskih skladov iz sredstev 
proračuna Evropske unije. Sistem nakazovanja sredstev temelji na predložitvi zahtevkov z dokazili 
o plačilu že opravljenih del, kar pomeni nujno zalaganje proračunskih sredstev. V realizacijo so 
vključena nakazila naslednjih sredstev: 

• ministrstvo za okolje in prostor za projekt  CČN Nova Gorica – 6.226 € 

• ministrstvo za obrambo za povračilo interventnih izdatkov pri odpravi posledic zimske ujme – 
6.766 € 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 25.703 € 

787 PREJETA SRED. OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 25.703 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni evropski 
partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz raznih skladov oz. 
politik. Realizacija znaša 25.703  € oz. 26,8 % predvidenega plana. V realizaciji so zajeta nakazila: 

• za projekt CIVITAS Activity Fund – 7.500 € 

• za projekt Pumas – 16.458 € 

• vzdrževanje spomenikov – sofinanciranje spominske plošče - 750 € 

• sofinanciranje študijskega obiska – 492 € 

• druga manjša nakazila – 503 €.  
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB 1 7 . 1 1 0  €  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0 € 

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO 

PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0 € 

Obrazložitev konta 

Povečanje namenskega premoženja v prvi polovici leta ne izkazuje realizacije. Predvideno je 
povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške, ki bo realizirano 
v drugi polovici leta. 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 17.110 € 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 17.110 € 

Obrazložitev konta 

Prejeta vračila so realizirana v višini 50,3 %, kar je skladno s planom. Vključujejo prvi obrok vračila 
za dolgoročno posojilo podjetja Gonzaga d.o.o. in vračila za dolgoročno posojilo dano podjetniku 
Žabarju.  

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽE 0 € 

Obrazložitev konta 

Predvidena prodaja kapitalskih deležev v prvi polovici še ni bila realizirana in ostaja v planu za 
drugo polletje. 

 
  



22 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA - 5 2 2 . 6 8 1  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  522.681 €  

50 ZADOLŽEVANJE 0 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 € 

Obrazložitev konta 

Iz računa financiranja je razvidno, da se Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta še ni 
zadolžila. V planu predvideni znesek v višini 2,4 mio € predstavlja možnost za dolgoročno 
zadolžitev v drugi polovici leta, v kolikor bi se za to izkazala potreba. 

55 ODPLAČILA DOLGA 522.681 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 522.681 € 

Obrazložitev konta 

Odplačila za kredite, ki so bili najeti v preteklih letih so v prvi polovici leta potekala skladno s 
predvidenimi amortizacijskimi načrti. Realizacija ob polletju  tako znaša 46,3 % plana. Preostala 
sredstva bodo zadoščala za redna odplačila v drugi polovici leta ter za obveznosti, ki bodo nastale 
ob morebitnem dolgoročnem zadolževanju v drugi polovici leta. 
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II. POSEBNI DEL (PP) 
 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA   

01001 Pisarniški in splošni material in 

storitve (fotokopiranje MS + odbori)  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja so bila v prvem polletju neizkoriščena. 
Zaradi racionalizacije poslovanja se poslužujemo teh storitev izjemoma, saj večino dela opravimo 
sami. 

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in 

komisije 6 7 . 7 6 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za sejnine in druga pripadajoča povračila stroškov so bila v prvem polletju porabljena v 
predvidenem obsegu. Poraba na tej postavki se giblje v okviru planiranih sredstev in v odvisnosti 
od programa dela mestnega sveta. 

01003 Financiranje političnih strank  1 1 . 0 8 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za financiranje političnih strank so bila v prvem poletju porabljena v predvidenem obsegu. 
Politične stranke prejemajo mesečna izplačila iz proračuna skladno s sklepom mestnega sveta. 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 6 . 9 9 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev  na proračunski postavki se v prvem polletju giba v predvidenem obsegu. V okviru 
te postavke so zajeti stroški prenosov sej mestnega sveta, izdelava magnetograma sej in 
upravljanje z ozvočenjem na sejah mestnega sveta. 

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 2 . 7 4 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev na tej proračunski postavki je odvisna od sprejetega programa dela nadzornega 
odbora. 

03001 Plače in drugi izdatki  2 6 . 6 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plače župana, dodatka za delovno dobo, regresa za letni 
dopust, za povračilo stroškov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko 
varstvo ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 
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03002 Izdatki za službena potovanja  2 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo dnevnic za službena potovanja v tujini in za izplačilo drugih 
stroškov v zvezi s službenimi potmi v tujini (stroški javnega prevoza v tujini, stroški cestnin v tujini). 

03003 Plačila za delo nepoklicnih 

funkcionarjev 1 3 . 4 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije dveh podžupanov ter 
plačilo dajatev iz naslova drugega pogodbenega razmerja. 

04001 Mednarodno sodelovanje 3 . 2 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov prevoza Župnijskega pevskega zbora Solkan v 
Celovec v okviru srečanja treh pobratenih mest Nova Gorica-Gorica in Celovec.  

Učencem OŠ Kozara je bila omogočena udeležba na vsakoletnem dogodku Inclusia, ki se priredja 
v Celovcu.  

Preostala sredstav so bila namenjena prevajalskim storitvam ob obiskih tujih delegacij, organizaciji 
srečanj in manjših tradicionalnih prireditev mednarodnega značaja. 

04002 Stroški oglaševalskih storitev  1 4 . 1 4 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji, ki jih zasledujemo pri 
oglaševanju. Zlasti želimo doseči dobro obveščenost občanov in širše javnosti  o dogajanju v 
mestni občini. V okviru proračunske postavke smo tako v prvi polovici leta krili stroške oglaševanja 
novoletnih prireditev Mestne občine Nova Gorica, oglaševanje posameznih dogodkov v okviru 
Lutkovnega leta 2016, pustovanje v Mestni občini Nova Gorica, oglas o Festivalu vrtnic in 
pokroviteljstvo oglasov o aktualnem dogajanju v občini kot npr. Goriški dnevi knjige, oddaje o 
taborih v Vipavski dolini, Dan ljubezni in Karierni sejem. Iz postavke smo krili tudi mesečne stroške 
dnevnega zbira objav (klipinga) mestne občine in fotografiranje dogodkov Mestne občine Nova 
Gorica za FB stran in arhiv. Iz te postavke smo plačali tudi letno objavo kontaktnih podatkov v 
Poslovnem informatorju Republike Slovenije - PIRS-u. 

 

04003 Prireditve in gostinske storitve  2 4 . 3 5 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke smo večino sredstev namenili za izvedbo novoletnega sprejema in slovesnosti 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki sta se sicer odvijala v lanskem decembru, a je bilo izplačilo 
izvršeno v letošnjem letu, nadalje za izvedbo programa slovesnosti ob kulturnem prazniku in dnevu 
upora proti okupatorju ter programa dogodkov ob Lutkovnem letu. Preostali del sredstev smo 
porabili za ostale priložnostne prireditve v organizaciji oz. soorganizaciji mestne občine, sprejeme 
ter protokolarne pogostitve. 

04004 Protokolarne nabave 3 2 . 0 7 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za novoletne obdaritve, katerih izplačilo se je izvršilo v letošnjem letu, 
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nabavo protokolarnih daril (Županovo vino Mestne občine Nova Gorica, Oljčno olje v protokolarni 
embalaži, protokolarna penina Mestne občine Nova Gorica za novoporočence, knjižna darila za 
najboljše učence in prvošolce…) ter pripravo ustreznega grafičnega materiala za protokol. 

04006 Prireditve ob občinskem prazniku  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do realizacije postavke še ni prišlo, saj bomo sredstva namenili za izvedbo programa prireditev ob 
prazniku Mestne občine Nova Gorica v mesecu septembru. 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in 

opreme CZ 1 6 . 0 0 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je v okviru planiranega. V prvih šestih mesecih se je nabavilo osebno zaščitno opreme 
članom enote HRI ter opremo za prečrpavanje vode. Skozi postavko se je financiralo sredstva za 
intervencijsko pokrivanje streh ter vzdrževalnih del in servisov obstoječe opreme. V drugi polovici 
leta bodo izvedena še planirana vzdrževalna dela v zakloniščih ter v skladiščnih objektih, ki jih 
uporablja civilna zaščita . 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 6 . 5 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji. Skozi postavko se 
financira vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja ( usposabljanje 
in vaje po programih Štaba CZ, Uprave RS za zaščito in reševanje, Gorske, Jamarske in 
potapljaške reševalne službe). Sofinanciranje društev pomembnih za zaščito in reševanje – po 
pogodbi  ( Kinološko društvo, Planinsko društvo, Taborniško društvo RSM , DPD Soča, CB 
Radioklub, Radioklub Nova Gorica, Rdeči križ Nova Gorica ) teče po planu.  

Skozi postavko se financira tudi zavarovanje pripadnikov reševalnih enot  in opreme za zaščito in 
reševanje ter najemnine in skupne stroške vzdrževanja najemnih objektov ( prostor štaba CZ, 
skladiščni prostori.. ). 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih 

razmer po izrednih dogodkih 2 . 8 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji. ( stroški najema prostorov 
za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev ob naravnih in drugih nesrečah – Šmihel, Dornberk). 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost 5 2 6 . 4 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 
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04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov 

in opreme 2 9 . 9 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom za namen plačila leasinga za 
nabavo gasilskega vozila PGD Nova Gorica. 

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in 

preventiva Gasilskih društev  4 6 . 1 0 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom – po izkazanih zahtevkih in dokazilih 
posameznih društev. 

04036 Sredstva iz požarnega sklada  1 3 6 . 8 8 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba poteka skladno s prilivi ter na podlagi ključa delitve, ki ga določa Odbor za razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada. 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in 

drugih nesrečah  8 7 . 7 4 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva Iz te proračunske postavke so bila namenjena za: 

• sanacijo plazišča na Kostanjeviškem hribu, 

• izdelavo podpornega zidu Vitovlje, 

• obnovo požarne poti v Čepovanu ( po žledolomu ), 

• podiranju suhih nevarnih dreves v mestu, 

• izvajanju intervencijskih ukrepov v Potoku pri Dornberku, 

• izdelavi načrta odvodnjavanja v Gradišču nad Prvačino, 

• izdelavi geomehanskih poročil ter izvedba gradbenih nadzorov, 

• refundaciji plač in prehrani za vpoklicane pripadnike CZ. 

04043 Novogradnja gasilskega doma 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izdelavo dokumentacije za novogradnjo gasilskega doma. V prvem 
polletju postavka ni bila realizirana. 

04048 EZTS - GO 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo sofinanciranju delovanja Evropskega 
združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO. Sofinanciranje s strani MONG bo izvedeno v 
drugo polovico leta 2016. V prvi polovici 2016 pa je uprava MONG v sodelovanju z upravo Občine 
Gorica in upravo Občine Šempeter-Vrtojba pripravila Sporazum o zagotavljanju osebja ter zagotovil 
stalno osebo za delo na EZTS GO - za opravljanje nalog na projektu Soča/Isonzo ter občasno 
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sodelovanje svetovalca za zagotovitev pogojev za izvajanje CTN in nalog posredniškega organa. 

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - 

plačilo članarine  7 . 1 4 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo prvega od dveh obrokov članarine za Skupnost občin 
Slovenije ter za plačilo celotne članarine Združenju mestnih občin Slovenije in Slovenskemu 
gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj. 

05008 Splošna proračunska rezervacija  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so rezervirana sredstva  oziroma del predvidenih proračunskih sredstev, ki se vnaprej 
ne razporedi. 

05010 Veteranske organizacije 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ureja Odlok o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij. 
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2016 je ta zaključen. Izvajalci so prejeli 
odločbe in po dokončnosti določb bodo z izvajalci sklenjene pogodbe, na podlagi katerih bodo 
upravičeni do predplačila v višini  20 % odobrenih sredstev ob podpisu pogodbe in v višini 80 % 
odobrenih sredstev po dostavi poročil o izvedbi sofinanciranih programov. Prva predplačila bodo 
izplačana v mesecu juliju.  

06001 Občinske  nagrade 1 6 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev na tej proračunski postavki skoraj v celoti zapade v drugo polovico leta, in sicer po 
sprejetju Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za posamezno koledarsko leto. 
Sredstva bodo porabljena za nakup likovnih del in denarne nagrade nagrajencem. 

06002 Tekoče vzdrževanje komunikacijske 

opreme in računalnikov  2 . 2 0 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za manjša popravila računalnikov, za pomoč pri povezavi delovnih 
postaj z novim operacijskim sistemov v lokalno mrežo ter za nujno nabavo novega prenosnika na 
začetku leta. Kljub temu, da so sredstva že skoraj v celoti porabljena, bodo zadoščala do konca 
leta, ker v drugi polovici leta niso predvidena večja vzdrževalna dela in stroški. 

06003 Nakup računalnikov  4 . 2 7 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo 11 delovnih postaj in 26 ekranov, kar  omogoča lažje 
delo pri uporabi nove programske opreme. Nabavljen je bil nov strežnik za dokumentni sistem 
SPIS ter razširjene so bile diskovne kapacitete na GIS strežniku. Oprema je v celoti dobavljena in v 
uporabi in s tem realiziran letni plan nabav strojne opreme. Zadnja plačila zapadejo do konca julija 
2016 in takrat dobo sredstva na postavki realizirana 83%. 
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06004 Računalniške storitve in tekoče 

vzdrževanje programske opreme  2 8 . 5 5 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo za mesečne stroške vzdrževanja naslednjih informacijskih sistemov: 
dokumentni, finančno knjigovodski in prostorski, za vzdrževanje in gostovanje spletnega mesta 
www.nova-gorica.si ter za mesečne stroške vzdrževanja ostalih manjših programskih rešitev. 
Sredstva so bila namenjena še za registracijo spletnih domen ter za najem mrežnih tiskalnikov in 
uporabo omrežja HKOM preko katerega je lokalna računalniška mreža povezana na svetovni splet. 
Sredstva se enakomerno mesečno rabijo in je zato do polletja porabljena skoraj polovica letnega 
zneska na postavki, ki bo zadoščal do konca leta.  

06005 Nakup programske opreme 1 0 . 5 5 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za prenovo spletnega mesta www.nova-gorica.si, za nabavo licenc za 
uporabo poslovno informacijskih sistemov GVIN, IBON in SmartVision ter za nabavo programskih 
paketov za pisarniško poslovanje za 10 novih delovnih postaj. Sredstva na tej postavki so 
rezervirana še za sistemski softver za DOMINO strežnik, ki ga letos nadgrajujemo. Nadgradnja je v 
zaključni fazi in s tem realizirana načrtovana prenova, ki omogoča dovolj hitro in stabilno delo ter 
izvedbo in implementacijo povezovalnih modulov med dokumentnim sistemom in drugimi zunanjimi 
aplikacijami (finančno – knjigovodski sistem in drugi). 

06006 Uradne objave 8 . 7 1 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena objavam sprejetih aktov na mestnem svetu in raznih razpisov. Poraba 
odstopa navzgor predvsem na račun objav raznih razpisov, ki so obsežni in  temu primeren je tudi 
strošek njihovih objav. 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov  7 . 7 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. Večina sredstev na  postavki se je 
namenila pokrivanju stroškov za vzdrževanje  garaže v knjižnici, izdelavo PZI za vodovodni 
priključek ZKD ter izdelavo etažne lastnine (ZKD in garažna hiša na ulici Gradnikove brigade). 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti 

občine  3 8 . 4 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji. Večino sredstev se je 
porabilo za dobavo in montažo toplotne črpalke na ZKD. Ostala sredstva na postavki se je 
namenilo za manjša vzdrževalna dela v objektih v lasti občine. Skozi postavko se prikazuje tudi 
poračun vloženih sredstev najemnikov naših objektov (SAZU, restavracija grad Kromberk). 

06010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov  3 8 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 
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06011 Plače in drugi izdatki  1 . 1 4 0 . 6 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za plače javnih uslužbencev, dodatke, regres za letni 
dopust, povračila in nadomestila, izplačilo jubilejnih nagrad, nadurnega dela ter odpravnin. 
Sredstva so se porabila še za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko 
varstvo ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

06012 Pisarniški in splošni material in 

storitve 4 8 . 5 9 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 1 0 3 . 5 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06015 Goriva in maziva za prevozna 

sredstva 3 . 1 2 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06016 Izdatki za službena potovanja 

uprave 1 . 2 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo dnevnic za službena potovanja tako doma kot v tujini in za 
izplačilo drugih stroškov v zvezi s službenimi potmi, npr. stroški kilometrine, stroški cestnin v tujini, 
javnega prevoza, stroški parkirnine ipd.  

06018 Drugi operativni odhodki 7 0 . 2 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačila odvetniških storitev, plačila po podjemnih pogodbah, s 
pripadajočimi dajatvami ter za izobraževanje in strokovna usposabljanja zaposlenih. 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri 

delu 1 . 6 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 
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06022 Varovanje zgradb in prostorov 3 3 . 3 6 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije 

za avtomobile, pristojbine za registracijo  4 . 2 7 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe  2 5 . 9 5 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06025 Zavarovalne premije za objekte in 

opremo 3 . 0 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06027 Nakup prevoznih sredstev 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. Vozilo je bilo dobavljeno, račun bo 
poravnan v mesecu juliju. 

06028 Nakup pohištva in druge opreme  3 . 7 6 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom. 

06035 Prenova Mestne hiše  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana. 

06037 Javna dela 1 1 . 4 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica v letu 2016 v okviru javnih del izvaja dva programa, in sicer: "Varstvo 
okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja" 
ter "Pomoč pri izvajanju programov za občane". Sredstva na tej postavki so bila porabljena za 
izplačilo plač dvema udeležencema programov javnih del, ostale stroške v zvezi z delom, 
prispevke, regres za letni dopust ter za plačilo predhodnega zdravniškega pregleda.  
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06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč 

na javnih dražbah  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana. Občina je kupila poslovni prostor v centu Nove 
Gorice - "Daimond". Sredstva za kupnino bodo poravnana v drugi polovici leta 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na 

gozdnih poteh 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvedbo vzdrževanja gozdnih cest pripravljamo dokumentacijo za izbor izvajalca. Sredstva bodo 
porabljena predvidoma v oktobru. 

07002 Energetski koncept 4 . 5 5 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je namenjen izvajanju letnega plana energetskega managerja – zavoda GOLEA, ki je 
bil potrjen na marčevski seji mestnega sveta. Podpisana je bila letna pogodba, ki je deloma že 
realizirana (izdelava letnih poročil, storitve povezane s projektom obnove POŠ Trnovo), del nalog 
je v izvajanju (energetsko knjigovodstvo), preostale naloge pa se bodo izvajale skladno z 
dogovorom (informiranje in izobraževanje). Naročena je bila tudi izdelava drugega sklopa 
energetskih izkaznic za javne objekte v lasti občine. Del sredstev bo porabljen še za dokončanje 
novega lokalnega energetskega koncepta občine. 

07008 Nujne in nepredvidene sanacije  1 5 . 2 7 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za interventno ureditev odvodnje na JP Preserje - Batuje in odvodnje v 
Oseku. Delno so bili poravnani računi za interventno nadomestno gradnjo propusta oz. mostu 
preko potoka Koren na Kekčevi cesti, kjer so dela še v izvajanju, Dobavljene in plačane so bile 
odbojne ograje v dolžini cca 100 m.  

V teku je interventna ureditev odvodnje ob LC Kromberk- Ravnica.  

Teče postopek za interventno širitev nevarnega odseka  LC 284013 Banjšice - Lokovec. 
Zavarovanih je še nekaj večjih poškodb, na občinskih javnih cestah. Za sanacijo bo potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva. 

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih 

ulicah 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku je postopek oddaje naročila za izvedbo manjših asfaltnih prevlek vključno s sanacijo 
podlage na dotrajanem asfaltnem vozišču Erjavčeve, Delpinove in Trubarjeve ulice. Prav tako je v 
teku postopek za ureditev odvodnje in sanacijo posedkov ob Cankarjevi Ulici in obnova pločnika na 
Ledinah Izvedena bo sanacija asfaltnega vozišča na prekopih v Iztokove ulice in nekatere druge 
sanacije na prometnih površinah, ki presegajo letni program koncesijskega vzdrževanja. 
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07017 Parcelacija, ureditev lastništva (javno 

dobro) 8 1 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo parcelacij 
za potrebe ureditve javnega dobra ter za izvedbo parcelacij, ki so namenjene odkupom zemljišč za 
potrebe občinskih investicij ter ureditve lastništva. 

07019 Izmere javnih poti  6 . 8 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za ureditev lastništva, 
ureditev in označitev parcelnih mej za potrebe ureditve pravnega statusa javnih cest. Iz omenjene 
postavke so bila sredstva porabljena tudi za pripravo geodetskih posnetkov, ki so za podlaga za 
pripravo različnih projektnih dokumentacij. 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez 

in pešpoti  4 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija PZI za pešpot in traktorsko pot v Dornberku je dopolnjena v skladu s 
projektnimi pogoji soglasodajalcev. V teku je izbira izvajalca. Pričetek izvedbe planiran v drugi 
polovici julija 2016. 

07030 Dokumentacija za urejanje občinskih 

cest 2 . 0 6 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pripravo projektne 
dokumentacije za ureditev dostopov za slepe in slabovidne do stavbe VDC na Sedejevi ulici v Novi 
Gorici. Iz omenjen postavke so bila sredstva porabljena tudi za pripravo geodetskih posnetkov za 
pripravo projektne dokumentacije oz. za pripravo geološkega mnenja (geološko poročilo). 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo 

v KS 1 7 . 5 0 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bili plačani  računi za asfaltacijo strmega dela makadamske javne poti v 
Bregu, za ureditev bankine ob LC v Ravnici, za delno ureditev odvodnje ulice Med trtami, širitev 
vozišča v Vitovljah in škarpiranje brežine v Oseku. 

Oddano je naročilo za ureditev odvodnje pri odcepu JP proti  spominskemu parku NOB na 
Trnovem. V teku in v pripravi je še nekaj "manjših" večjih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi 
po ostalih KS. 

07032 Plačilo koncesije za JP  2 0 1 . 2 1 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javnega mestnega prometa na območju 
mestne občine in Občine Šempeter-Vrtojba ter izvajanju mednarodne linije Nova Gorica - Gorica v 
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obdobju od novembra 2015 do aprila 2016. Realizacija je v okviru planiranega. 

 

07033 Prometna ureditev, signalizacija, 

ukrepi za umirjanje prometa in 

odstranjevanje arhitektonskih ovir ter 

urejanje območij mirujočega prometa  2 3 . 6 2 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pripravo projektne 
dokumentacije za ureditev in osvetlitev prehoda za pešce na Sedejevi ulici v Novi Gorici, katerega 
se bo v letošnjem letu uredilo. Postavili in uredili so se novi prometni zanki ter cestna ogledala. 
Uredilo se je parkirne površine pred stavbo MO Nova Gorica. Sredstva iz te postavke so bila v prvi 
polovici leta 2016 porabljena tudi za postavitev novih in zamenjavo dotrajanih kažipotov ter 
prometnih znakov na poteh v šole za povečanje prometne varnosti otrok. V okviru te postavke so 
bila financirana tudi manjša tekoča vzdrževalna dela za zagotavljanje večje prometne varnosti za 
vse udeležence v prometu. 

07037 Plačilo javne razsvetljave  2 0 0 . 9 6 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave v 
obdobju od novembra 2015 do aprila 2016.  

07040 Redno vzdrževanje mreže JR  3 . 0 3 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje JR poteka v skladu z izdanim naročilom. Prav tako so bila izvedena večja 
vzdrževalna dela na kablovodih in drogovih. Izvajalec kasni z izdajo računov kar je pri realizaciji 
razvidno. 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč  3 9 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odstranjeno je bilo divje odlagališče ob stari opuščeni cesti Grgar-Banjšice pri Grgarju.  V pripravi 
sta še sanaciji dveh manjših odlagališč, postavitev ograj za preprečitev odlaganja odpadkov in 
opozorilnih tabel. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi 

odpadki 7 . 8 2 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izpeljavi postopka naročanja in sklenitvi pogodbe o izvajanju zbiranja in odvoza AC odpadkov 
se odvozi AC odpadkov izvajajo v skladu s planom. 



34 

 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki 

otoki 1 . 0 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku je postopek izbire izvajalca za ureditev kontejnerskih mest na Vardi, Ob tržnici, ob Vipavski 
cesti v Rožni dolini, v Prvačini in Saksidu. Pripravlja se tudi dokumentacija za naslednjo fazo 
ureditve kontejnerskih mest. 

07066 Čiščenje peskolovcev  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je realizacija 0 €. V septembru bo izvedeno čiščenje peskolovcev  na širšem 
mestnem območju v obsegu razpoložljivih sredstev. Izvedeno bo čiščenje pretežnega dela 
peskolovcev. Ostali, ki še lahko počakajo na čiščenje bodo predvidoma  očiščeni v marcu 2017. 

07067 Izdelava projektne dokumentacije  8 . 4 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelan je bil IDZ, PGD in PZI projekt za vodovod in fekalno kanalizacijo naselja Lohke. Realizacija je 
v skladu s planom. 

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in 

črpališči v poskusnem obratovanju  1 4 . 2 5 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov tekočega delovanja čistilnih naprav (elektrika, vodarina, 
strošek dela in drugi obratovalni stroški), ki obratujejo, vendar še niso bila prenesena v upravljanje in 
končni uporabniki še ne plačujejo stroškov čiščenja odpadne vode. Poleg tekočih obratovalnih 
stroškov, so sredstva namenjena še za izvedbo vzdrževalnih del na objektih. Obračunana so bila dela 
za prve mesece leta 2016 (do februarja oziroma aprila 2016). Realizacija je v skladu s planom. 

07084 Kanalizacija Branik - iz naslova 

takse 1 . 1 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev kanalizacijskega omrežja v naselju Branik poteka (zaradi obsega naselja in številčnosti 
pripadajočih zaselkov) fazno in z razdelitvijo celotnega obravnavanega območja na posamezne 
enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih 
zbirnih kanalov z iztokom na skupno čistilno napravo. Gradbeno dovoljenje pokriva ureditev 
meteornega in fekalnega kanalizacijskega omrežja na območju Vas, Tabor, Novo naselje, Britof in 
Korp. To so v glavnem starejši predeli naselja, ki vključujejo večinoma stanovanjsko pozidavo s 
posameznimi pripadajočimi gospodarskimi objekti.  

V letu 2016 se je izdelal izsek iz PZI dokumentacije, potreben za izvedbo razpisa za izvedbo treh 
odsekov kanalizacijskega omrežja. Razpis je bil objavljen, izbran je izvajalec del.  

07086 Izdelava projektne dokumentacije  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo predvidoma porabljena za poplačilo stroškov izdelave zaključnega poročila za 
projekt »Zaščita vodnega vira Mrzlek«. V prvem polletju ni bilo realizacije. 
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07107 Vzdrževanje pokopališča Stara 

Gora 3 5 . 7 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču v Stari gori se izvaja redno vzdrževanje v okviru razpoložljivih sredstev proračuna 
oz.  v skladu z obrazložitvijo proračuna. Za večja vzdrževalna dela na poslovilnih in ostalih 
pokopaliških objektih bi bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture 

v Stari Gori 8 4 . 1 1 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na četrti ploščadi Žarnega pokopališča v Stari Gori, ki je bilo zgrajeno v lanskem letu se izvaja 
poenotenje opreme in napisov na žarnih ploščah. 

 

V juniju 2016 so bila zaključena gradbena dela na peti in šesti ploščadi žarnega pokopališča. V 
septembru bomo nadaljevali postopek za izvedbo obrtniških del  oz. kompletacijo pete in šeste 
ploščadi žarnega pokopališča. Predvidoma bodo po dvoletni pogodbi (november 2016-marec 
2017) dela zaključena, čemur bo sledil postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  3 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačana je bila končna situacija za izvedena gradbena dela pri ureditvi žarnega zidu na Zaloškem 
pokopališču. V avgustu bomo nadaljevali postopek izbire izvajalca za izvedbo obrtniških oz. 
kamnoseških del za kompletacijo tega objekta. Istočasno bo izpeljan tudi postopek izbire izvajalca 
za izvedbo obrtniških oz. kamnoseških del za kompletacijo žarnega zidu v Ozeljanu. V teku je tudi 
priprava dokumentacije za nadaljnje projekte na tem področju.  

07111 Ureditev parka Rafut  1 . 1 8 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru razpoložljivih sredstev se v parku Rafut  izvaja košnja trave in podrasti, obrezovanje 
grmov  in odstranjevanje navlake, padlih vej in dreves. 

07113 Praznično urejanje naselij  2 4 . 7 7 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za božično - novoletno krasitev mesta in za izobešanje zastav. Preostala 
sredstva bodo zadoščala le za izvajanje prazničnega izobešanja zastav.  

07114 Splošna komunalna dejavnost  9 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnani so bili stroški porabe vode na pitnikih in fontanah na širšem mestnem območju.  

Nabavljen bo material za obnovo komunalne opreme, izvedeno bo čiščenje jezerca v borovem 
gozdičku in obrezovanje tangiranih dreves. Izvedene bodo tudi manjše sanacije na mestnih 
fontanah z izjemo tiste na Bevkovem trgu, ki je še v garanciji. 
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07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za 

kolesa, …)  1 . 6 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici proračunskega leta se je naročilo naslednjo urbano opremo: 

- urejanje obcestne zelenice na Rejčevi ulici (odstranitev ograjce, dobava in montaža koša za 
smeti) 

- dopolnjevanje košev za smeti na različnih lokacijah v mestu Nova Gorica  

- namestitev nove konstrukcije in novih usmerjevalnih tabel na obstoječe konstrukcije ob lokalnih 
cestah 

- popravilo temelja in portala poškodovane konstrukcije usmerjevalne table 

- oblikovanje tabel in tisk za namene obeležitve tematske poti "Slovenska pisateljska pot" v Grgarju 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter 

nabava in vzdrževanje javnih  sanitarij  1 8 . 8 8 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnani so bili računi za električno energijo in vodarino za garažne hiše tržnico in javne 
sanitarije. Stroški v zvezi z vodarino in el. energijo v javnih sanitarijah so zaključeni, ker smo 
sklenili sporazum o prekinitvi najemne pogodbe na avtobusni postaji in javne sanitarije ukinili. 
Plačali smo tudi račune za redno vzdrževanje garažnih hiš. Poleg nadaljnjega rednega vzdrževanja 
bo v okviru razpoložljivih sredstev obnovljena tudi signalizacija garažnih hiš in dopolnjena gasilna 
oprema. 

07117 Urejanje urbanih zelenih površin  9 . 2 9 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeno je bilo odstranjevanje borovega prelca na iglavcih v Novi Gorici. Izvedli smo posek 5 
suhih dreves na območju javnih zelenih površin in nadomestili 8 manjkajočih dreves na drevoredu 
na Ulici Gradnikovih brigad ter na zelenicah nekaterih stanovanjskih območjih. Za upravljanje in 
vzdrževanje urbanih vrtov ob Policijski upravi v Novi Gorici smo sklenili letno pogodbo. Naročili 
smo popis uporabnikov vrtičkov ob Kornu za namene sklenitve najemne pogodbe z njimi.  Pridobili 
smo strokovno mnenje o poškodbah na objektu zaradi korenin. Naročili smo arboristično strokovno 
mnenje o oceni stanja 15 dreves na zelenih površinah v mestu Nova Gorica. 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč 

(inženiring, nove izmere in dograditev 

komunalne infrastrukture)  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 
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07120 Programi opremljanja (za celotno 

območje MONG in programi za posamezne 

investicije in OPPN) 5 . 6 1 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se je v prvi polovici letošnjega leta financirala izdelava programov opremljanja za 
posamezne sprejete OPPN. Naročena in izdelana je bila dopolnitev programa opremljanja za 
območje stanovanjskega naselja Solkan, s katero smo pridobili grafični in tabelarični prikaz vseh 
zemljišč in njihovih površin po katerih bo potekala komunalna oprema, ki bo služila območju 
stanovanjskega naselja Solkan. 

 

Poleg tega je bila iz postavke financirana prva faza programa opremljanja območja OPPN 
Vodovodna, v kateri se je opredelilo stroške komunalnega opremljanja tega območja. Naročeni sta 
tudi druga in tretja faza, katerih končni rezultat bo izdelan program opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje OPPN Vodovodna.  

07121 Projektna dokumentacija in študije 

posameznih OPPN 2 2 . 1 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta se je naročilo strokovne rešitve za priključevanje na območju Ulice Toma Brejca 
in Vinka Vodopivca za potrebe nadaljevanja postopka priprave OPPN Kurja vas. Izvedla se je 
recenzija za spremembo ureditve križišča na območju vstopa v Solkan s severne strani (sabotinski 
most). Pripravljen je bil predlog optimalne ureditve prostora za potrebe usklajevanja, urejanja in 
upravljanja zunanjih površin znotraj območja t.i. Šolskega kareja (območje med Rejčevo ulico, 
Cankarjevo ulico, Erjavčevo ulico in Delpinovo ulico) ter osnutek strokovnih podlag za urejanje 
zunanjih površin na območju Cankarjevega naselja.  

07122 Nakup zemljišč in stavb  3 0 8 . 5 0 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačane so bile storitve sodno zapriseženih cenilcev, notarske storitve, davki, odškodnine v obliki 
služnosti ali stavbne pravice, zunanja pomoč, deloma so tu zajete tudi geodetske storitve, najvišji 
strošek so nakupi zemljišč za kategorizirane občinske ceste (večji strošek odsek ceste v Prvačini), 
parcele za nov  Gasilski dom v Novi Goric in  parcela nasproti železniške postaje ob meji z Italijo, 
parcele za odvodnik v Sočo. 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov  7 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvedene nujne košnje v spominskem parku NOB na Trnovem 
in nekaterih drugi spomenikih. Izvedena bodo nujna popravila varovalnih ograj ob breznih . 
Predvidevamo popraviti  tudi nestabilnost Jelinčičevega spomenika v Novi Gorici. 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 8 . 6 1 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo že porabili razpoložljiva sredstva za subvencioniran prevoz pitne vode po 
pravilniku o subvencioniranem prevozu pitne vode. Delno zaradi plačanih lanskoletno pozno 
izstavljenih računov, delno zaradi nižje proračunske postavke v primerjavi s preteklimi leti. Dejstvo 
je, da bo potreba po prevozih pitne vode v poletnih mesecih večja zato bo potrebno zagotoviti 
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dodatna proračunska sredstva. 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici  - iz 

naslova takse 1 5 . 4 6 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačana so bila dela, ki so bila povezana z projektom izgradnje centralne čistilne naprave in sicer 
poračun del pri izgradnji razbremenilnika kanala M na Cesti IX. Korpusa. 

07160 Vodovod v Novi Gorici  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu postavke je predvideno financiranje izgradnje-prestavitve črpališča na Paludah. Izvedba 
del je predvidena v drugi polovici leta. 

07164 Vzpostavitev katastra javne 

infrastrukture 9 . 8 3 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpisali smo pogodbo za izdelavo katastra nekategoriziranih občinskih cest  in za kataster 
zemljišč pod kategoriziranimi občinskimi cestami, prav tako pogodbo za izdelavo odloka o 
občinskih cestah in pogodbo za popis prometne signalizacije. S te postavke se plačuje tudi 
delovanje Terragis programske opreme za komunalni prispevek in za obdelavo podatkov NUSZ. 

07175 Centralna čistilna naprava  1 0 5 . 8 7 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva na postavki namenjena izvedbi poskusnega obratovanja 
novozgrajene Centralne čistilne naprave (CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE.  

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja, stroškov meritev in stroškov 
ravnanja z blatom. Zaključek poskusnega obratovanja in pridobitev uporabnega dovoljenja ter 
pričetek rednega obratovanja CČN je predvideno do konca leta 2016. 

07181 Varovanje porečja reke Vipave  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vodenje projekta varovanja porečja reke Vipave je za občine na območju za potrebe prijave na 
razpis prevzelo podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. 

Uprava mestne občine nadaljuje s pripravo projektne dokumentacije, osnov za urejanje zemljiških 
zadev ter investicijske dokumentacije za pripravo investicij v okoljsko infrastrukturo po  posameznih 
območjih – naseljih v kontekstu priprave funkcionalno-zaključenih projektov. 

07197 Investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture 9 6 . 6 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za poravnavo dela obveznosti mestne občine do javnega 
podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009, 
preostala sredstva so bila porabljena za plačilo del opravljenih konec lanskega leta na obnovi 
vodovoda v Cesti IX. Korpusa.  
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07199 Investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture 2 1 . 2 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po zaključku kurilne sezone je Javno podjetje KENOG začelo z manjšimi obnovitvenimi deli na 
omrežju, izvedena so bila manjša obnovitvena dela na toplotnih postajah in nadgradnji centralno 
nadzornega sistema. V poletnih mesecih pa bodo izvedena glavna investicijska dela na omrežju. 

07200 Avtobusna postajališča - ob občinskih 

cestah 7 5 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeni sta bili popravili dveh avtobusnih nadstrešnic, prav tako je bila naročena ureditev 
avtobusnega postajališča na Cankarjevi ulici ob glasbeni šoli. Glede na to, da se linije javnega 
mestnega potniškega prometa še vedno niso spremenile, pa je poraba preostalih sredstev odvisna 
tudi od medsebojnega usklajevanja znotraj občinske uprave. 

07201 Zahodna vpadnica 4 . 8 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila uporabljena za koordinacijo z DRSI na temo zahodne ceste. Ostaja rezervacija 
sredstev za potrebe priprave oziroma dopolnitev strokovnih podlag za katere pričakujemo, da bodo 
izhodišča podana po izvedbi prve faze Celostne prometne strategije.  

07209 Zbirni center - ločeno zbiranje 

odpadkov - iz naslova takse 2 . 0 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potekajo razgovori o odvozu oz. premetu deponiranega izkopa, ki je nastal ob gradnji vodovodno 
kanalizacijskega sistema v Čepovanu, ki ovira bodoče gradbišče zbirnega centra. Takoj po 
uskladitvi bomo izpeljali postopek izbire izvajalca ter uredili zbirni center v Čepovanu 

07210 Regijski center za ravnanje z odpadki 

- R CERO Nova Gorica 2 . 1 9 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG ureja poslovno, finančno in pravno-formalno zaključitev projekta, kot predvidenega 
kohezijskega projekta za izvedbo v finančni perspektivi, ki se zaključuje. Potekajo dogovori z 
izbranim izvajalcem gradnje o določitvi višine priznanih stroškov. V letu 2014 je je MONG prejela 
zahtevke izvajalcev za povrnitev stroškov po sklenjenih pogodbah (FRONTAL d.o.o in RIKO 
d.o.o.). Ker o zahtevki po naši presoji v veliki meri neutemeljeni je MONG predlagala poravnavo v 
višini realnih utemeljenih stroškov.  

V letu 2016 so nastali sodni stroški v višini 2.197,17 eur. 

07212 Cesta Dornberk - Oševljek  3 . 8 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pripombami tangiranih lastnikov, je bil dopolnjen projekt PZI za odsek 6 lokalne ceste 
Dornberk-Renče. V teku je pridobivanje zemljišč. Postopek izbire izvajalca planiran za september 



40 

 

2016. Izgradnja odseka št.6 je planirana kot dvoletna investicija - pripravljalna dela, zemeljska, 
dela, meteorna odvodnja pričetek 2016, zaključek celotne investicije odseka št. 6 je predviden za  
maj 2017. 

07220 Rekonstrukcije in sanacije  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postopku oddaje je naročilo asfaltne prevleke dotrajanega vozišča lokalne ceste Kromberk - 
Ravnica na odseku med gradom v Kromberku in naseljem Breg. V izvedbi so pripravljalna dela in 
postopek izbire izvajalca za asfaltno prevleko dotrajanega vozišča spodnjega dela Kekčeve ceste, 
V izvedbo smo oddali gradnjo podpornega zidu med občinskim objektom v Čepovanu in občinsko 
javno cesto "Pot v Drage". V okviru preostalih sredstev bomo po dvoletnem naročilu izvedli krajšo 
asfaltno prevleko lokalne ceste Bate - Sveto in sanirali poškodovan rob ceste ob bankini na lokalni 
cesti Lohke - Marcinje. 

07223 Vodovodna cesta 5 5 . 7 7 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil skupinski priključek kompleksa "A+A" na območju križišča med cestama P6 in P4 na 
območju OPPN Vodovodna. V okviru izgradnje priključka je bil reguliran Brestnikov potok v dolžini 
cca 20 m (škatlast propust dimenzij 2,5 m x 2,0 m). Izveden je bil podaljšek obstoječega pločnika 
ob Vodovodni cesti do novega skupinskega priključka v dolžini cca 50 m in urejena javna 
razsvetljava na tem odseku. 

07224 Investicijska vzdrževalna dela - iz 

naslova takse 5 . 9 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti pri zaključevanju brežin in odvodnje odlagalnega polja so se začasno ustavile zaradi 
odločbe inšpekcije o prepovedi odlaganja na odlagališču v Stari Gori. Dokončna dela se bodo 
izvedla v okviru investicij v zaprtje odlagalnega polja. 

Na osnovi pripravljene dokumentacije in okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga pridobiva upravljalec 
Komunala d.d. Nova Gorica, se bo izvedla sanacija in zaprtje odlagalnega polja v Stari Gori.  

V prvi polovici leta 2016 se je izdelala sprememba PZI dokumentacije za usposobitev zbirnega 
centra, izvedla se je tretja faza nadvišanja ograje odlagališča.  

V pripravi je razpis za izvedbo nekaterih faz zapiranja odlagalnega polja in razpis za usposobitev 
zbirnega centra.  

07227 Magistrala 3 . 2 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se je v polletju izvedlo pripravo geodetskega posnetka za potrebe 
nadaljnje priprave projektne dokumentacije in sicer je do konca 2016 predvidena izvedba oziroma 
zaključevanje aktivnosti priprave projektne dokumentacije (recenzije ) IDZ. Proračunska postavka 
se glede na odprtje nove postavke (07273) ukinja. 

07229 Združitev kanalizacije Dornberk - 

Prvačina - iz naslova takse 3 . 4 6 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelan je bil PZI/PID projekt elektroinštalacij, preostala sredstva bodo namenjena za pokritje 
stroškov izvedbe samih elektro del na čistilni napravi Prvačini. Predvidena je tudi rekonstrukcija 
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dveh črpališč kanalizacije naselja Tabor. 

07230 Koncesija mesta in primestnih 

naselij 9 1 . 1 2 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG oz. na območju mesta 
Nova Gorica, Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave poteka v skladu z sprejetim letnim 
programom izvajanja del. Trenutno so poudarki na sanaciji manjših poškodb, urejanju bankin in 
gramoziranju, Košnji obcestnih pasov in barvanju talne signalizacije. 

07231 Koncesija izven mesta in primestnih 

naselij 3 1 1 . 8 1 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG  izven mesta Nova 
Gorica, Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave poteka v skladu z sprejetim letnim 
programom izvajanja del. Trenutno so poudarki na krpanju udarnih jam, odpravi posledic 
poškodovanih asfaltov po vremenski ujmi, urejanju bankin ipd , V izvajanju je intenzivna košnja 
obcestnih pasov. V avgustu bo izvedeno tud barvanje  talne signalizacije. S 1. 7. 2016 so se pričela 
izvajati dela po novi koncesijski pogodbi, ki smo jo sklenili na podlagi javnega razpisa z istim 
koncesionarjem za naslednjih pet let.   

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po 

koncesiji - mesto 3 3 3 . 1 7 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin  na območju MONG  v mestu Nova 
Gorica, Solkanu, Kromberku, Rožni Dolini in Pristavi, poteka v skladu z sprejetim letnim 
programom izvajanja del.  

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po 

koncesiji - primestna naselja 7 9 . 6 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin v naseljih  Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina in Pristava poteka v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del.  

07238 Cilj 3 - CroCTaL - kolesarske poti 8 3 2  €  

07240 Priprava projektov 1 7 . 8 0 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru priprave dokumentacije Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike 
2014-2020 so bile izvedene aktivnosti prijave na razpis Interreg Slovenija – Avstrija (prevod prijave 
za projekt Heritour) in priprava razpisne dokumentacije na program Interreg Alpski prostor. Za 
namene prijave na program Interreg Slovenija-Italija in LAS so se začele aktivnosti priprave 
projekten dokumentacije za obnovo Potarjeve hiše v Taboru nad Dornberkom. Ostale aktivnosti: 
IDZ dokumentacija za Vrtec Šempas in Telovadnico Šempas v dveh variantah, nadzor izvedbe del 
na objektu kanalizacije Čepovan, sprememba PGD dokumentacije za Južno kolesarsko pot ob 
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Kornu, PZI dokumentacije za Športno igrišče ob OŠ Solkan, v teku so izdelava IDZ dokumentacije 
za energetsko sanacijo Vrtec Dornberk in telovadnice Branik ter izdelava energetskih pregledov 
prvega paketa javnih objektov, predvidenih za prijavo na razpis. 

07242 Čistilna naprava Branik - ISO-PRA 7 . 9 8 1  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Polletna realizacija je v skladu s planiranim. Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju je 
predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja. 

07244 Vzdrževanje hidrantov  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju se izvajajo tekom celotnega leta, obračun opravljenih del 
pa se praviloma opravi enkrat letno, običajno ob koncu proračunskega leta. 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne 

razsvetljave v MONG 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena za plačilo storitev nadzora pri izvedbi projekta celovite obnove 
javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica. 

07246 Investicijska vzdrževalna dela - iz 

naslova takse 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba planiranih del je predvidena v drugi polovici leta. 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne 

energije za delovanje semaforjev 9 . 8 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnali smo račune za električno energijo za delovanje semaforjev in drugih prometnih 
svetlobnih naprav. Poravnali smo tudi stroške lanskega računa za vzdrževanje semaforjev. 

 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega 

omrežja na TB planoti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V kratkem, predvidoma v mesecu juliju, bo izveden priklop obstoječega vaškega vodovoda naselja 
Bitež na vodovodni sistem Mrzlek. 
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07257 Širitev mreže javne razsvetljave  3 . 1 6 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnali smo stroške ureditve javne razsvetljave v križišču Vodopivčeve ulice z ulico Bratov 
Hvalič, poravnali smo stroške priključitve novih svetilk v Stari Gori na omrežje JR, v oddaji imamo 
naročilo osvetlitve ene izmed temnih peš poti na Ledinah, v pripravi imamo tudi priključitev dela 
omrežja razsvetljave industrijske ceste, ki je potrebno predhodne sanacije pred priključitvijo na 
omrežje JR. 

07262 Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v 

Kromberku 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju mestne občine Nova Gorica se v zadnjih letih, skladno s podnebnimi spremembami na 
zahtevnejših območjih (geološka sestava, naklon, neurejeni vodotoki in hudourniki, posledica 
pozidave in posegov v prostor) pojavljajo problematična poplavna območja. Glede na problematiko 
na območju Iztokove ulice je uprava v letu 2014 pripravila predlog rešitve - Idejno zasnovo ureditve 
odvodnje Iztokove ulice. V postopku usklajevanj in izvajanja intervencij na širšem območju je v letu 
2014 podala predlog reševanja civilna zaščita.  

V letu 2016 je bil izbran predlog rešitve - Idejna zasnova ureditve odvodnje Iztokove ulice - tretja 
varianta.  

V teku je pridobivanje služnosti za potrebe pridobitve ustreznih dovoljenj za gradnjo. 

07265 Vodovod Vitovlje 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec lanskega leta se je pričelo z obnovo primarnega vodovoda v naselju Vitovlje, v prihodnje bo 
potrebno obnoviti še cca. polovico primarnega vodovodnega omrežja in ustrezno urediti vodohran. 
Izvedba načrtovanih del - ali obnova vodovoda ali izgradnja novega vodohrana je predvidena v 
drugi polovici leta. Del sredstev pa bo namenjen za poplačilo zaključnih del opravljenih v prvi fazi 
obnove vodovoda v začetku letošnjega leta.  

07267 Priprava CPS (Celostne prometne 

strategije) 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je izpeljala javno naročilo za izbiro izvajalca Celostne prometne 
strategije.  

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo  2 . 1 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovnih podlag za urejanje severnega dela 
Solkana. Namen strokovnih podlag je zagotovitev skladnega razvoj severnega dela Solkana, 
severnih vrat novogoriškega urbanega območja, zato je naročnik to območje vključil v pilotni projekt 
Naravni park Soča – Isonzo. Ker se za nadaljnje aktivnosti potrebuje kvalitetne strokovne podlage 
smo z razpisom poiskali ponudbe za pripravo Strokovnih podlag za urejanje severnega dela Solkana. 
Na podlagi teh bomo v naslednjih fazah, glede na možnosti in prioritete, naročali izvedbeno 
dokumentacijo za posamezne ureditve.  

Poleg tega so bile prevzete obveznosti v višini 21.472,00€ za izdelavo PZI dokumentacije za brv čez 
Sočo.   
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07269 LAS - V objemu sonca 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) v objemu sonca. V prvi polovici 
leta so bile prevzete obveznosti v višini 16.421,21 €. Sredstva se bodo upravičencu (RRA Severne 
Primorske) plačala v treh delih na podlagi poročil o opravljenem delu.  

07270 CIVITAS Activity Fund 1 1 . 8 5 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je bila v letu 2015 uspešna pri prijavi projekta na program Civitas 
Capital. Omenjeni program s pomočjo mehanizma Civitas Activity Fund spodbuja izvajanje ukrepov 
trajnostne mobilnosti v številnih evropskih mestih.  

 

Glavnina aktivnosti MONG je bila opravljena v letu 2015. Sredstva v letu 2015 so bila tako 
namenjena 2 mesečnim plačam zaposlenega na projektu ter naročilu študije preverljivosti talnih 
oznak na šolskih poteh. Decembra istega leta se je izvedla delavnica na temo šolskih poti, na 
kateri so bila soočena mnenja različnih strokovnjakov in drugih posameznikov glede označevanja. 
Temu dogodku je sledila še izdelava brošure. Plačilo računov za tolmačenje na omenjeni delavnici, 
pogostitev in delovno kosilo po tem dogodku ter plačilo računa za izdelavo brošure je zapadlo v 
letu 2016. Januarja 2016 so bila izplačana še sredstva za decembrsko plačo zaposlenega na 
projektu. 

 

MONG je po koncu aktivnosti pripravila končno poročilo. Po potrditvi primernosti le-tega je prejela 
sofinancerska sredstva EU v vrednosti 7.500, 00 EUR. 

07271 Kanalizacija Gradišče  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena za pripravo projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega 
sistema naselja Gradišče. V prvem polletju postavka ni bila realizirana. 

07272 Preprečevanje degradacije centralnih 

površin Nove Gorice - Odvodnik Soča  2 3 . 5 2 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je vključena v predlog Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020. Celotna 
investicija vključuje prestavitev srednjetlačnega in nizkotlačnega plina, izgradnjo odvodnika, 
rekonstrukcijo primarnega vodovoda in rekonstrukcijo Prvomajske ulice. Projekt odvodnika ZBDVs 
v Sočo je razdeljen na dve fazi, ki se delita še na etape, kar bo omogočalo fazno izvedbo 
investicije. Za prvo fazo odvodnika ZBDVs v Sočo, ki zajema odsek od Rejčeve ulice do Poti na 
breg v Solkanu (dostopna pot v kajak center) je bilo izdano gradbeno dovoljenje. V letu 2016 je bila 
izdelana izvedbena PZI dokumentacija za odvodnik ZBDVs v Sočo in sicer za 1. in 2. etapo I.faze. 
Prva etapa predstavlja odsek od Rejčeve ulice do križišča KR-3 Gostol, .2.etapa pa od križišča KR-
3 Gostol do Lavričeve ulice. V fazi priprave investicije je bilo, v usklajevanjih s koncesionarjem za 
izgradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja in oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom na 
območju MONG, podjetjem  Adriaplin d.o.o. dogovorjeno, da se plin prestavlja enkrat, kar pomeni, 
da se prestavi plin na območju 1. in 2. etape (strokovno in ekonomsko ugodnejša varianta). V teku 
je tudi postopek spremembe gradbenega dovoljenja za odvodnik ZBDVs v Sočo in sicer v smislu, 
da se v gradbenem dovoljenju določijo faze, ki omogočajo ločeno pridobivanje uporabnih dovoljenj 
za posamezno komunalno napravo (pogoj koncesionarja Adriaplin d.o.o., da se za prestavljeni 
plinovod ločeno pridobi uporabno dovoljenje in se ne čaka na uporabno dovoljenje odvodnika). V 
postopku na UE Nova Gorica  je tudi sprememba nosilca gradbene odločbe za primarni vodovod. 
Gradbeno dovoljenje se glasi na podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica, za prijavo 
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projekta za sredsrva EU, pa mora biti nosilec MONG. 

 

V času, ko je investicija mirovala (stečaj Primorja d.d.), so bile v Prvomajski ulici zgrajene še 
nekatere komunalne naprave (T2, vročevod za potrebe stolpnice Cedra.), zato je bilo potrebno 
dodatno uskladiti že  izdelano projektno dokumentacijo za cesto in vodovod.  V pripravi je javno 
naročilo za izbiro izvajalca za 1. etapo I.faze odvodnika ZBDVs v Sočo z vsemi komunalnimi 
napravami in prestavitev plina za  2. etapo I. faze. 

07273 Celovita prenova osrednje ulice Nove 

Gorice 3 . 9 0 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi potrjene IDZ ter pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev  so bile v prvi polovici 
naročene študije v okviru priprave PGD dokumentacije. V drugi polovici leta je predvideno 
nadaljevanje priprave PGD dokumentacije ter urejanje zemljiških zadev.   

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih projektov 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so se v povezavi z izvedbenim delom trajnostnih urbanih strategij izvajale 
aktivnosti predvsem na nivoju ministrstev – posredniških organov za CTN (Ministrstva za 
infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor), ZMOS (Združenja mestnih občin Slovenije) ter 
SVRK (Službe Vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) in sicer vezane 
na zagotovitev pogojev in načina izvajanja mehanizma CTN (celostnih teritorialnih naložb).  Mestna 
občina Nova Gorica aktivno sodeluje tako na nivoju usmerjanja in odločanja (Skupščina ZMOS), 
kot na strokovno-delavni ravni (Odbor za prostor in Odbor za kohezijsko politiko in mednarodno 
sodelovanje). Po izvedbeni shemi je predvideno, da bo projekte/operacije izbiral in posredoval v 
potrjevanje posredniškim organom ZMOS in sicer prav tako v vlogi posredniškega telesa. MONG v 
drugi polovici proračunskega leta, skladno z merili in pogoji načrtuje pripravo izvedbenega dela 
TUS oziroma konkretnih izvedbenih projektov, ki bodo skladni s prej navedenimi merili za izvajanje  
CTN. 

07275 Krožišče Ajševica  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta 2016 je MONG pridobila idejno zasnovo IDZ preureditev križišča regionalnih cest 
R2-444/0347 Selo-Nova Gorica in R3-613/1437 Ajševica -Kromberk na Ajševici, ki predvideva 
ureditev krožnega križišča. Projekt je s potrditvijo projektne naloge, pred izdelavo IDZ,potrdila DRSI 
kot upravljalka obeh cest. DRSI se je odločila to investicijo vključiti v proračun RS za leto 2016, 
zato je bilo potrebno, da jo tudi MONG vključi v svoj proračun (gre za sofinancianje projekta). Z 
DRSI dogovorjeno, da MONG naroči izdelavo PZI dokumentacije. Kot prvi korak je bila is strani 
MONG izdelana projektna naloga k izvedbenemu PZI projektu krožišča. V fazi potrjevanja 
projektne naloge s strani DRSI, je ta ostala na stališču, da v projektni nalogi opredelimo tip vozišča 
v betonski izvedbi (dosedanja praksa je asfaltna izvedba krožišč). Projektna naloga za izdelavo 
PZiI dokumentacije je bila s strani DRSI potrjena v maju 2016.  

 

MONG bo v nadaljevanju pridobila PZI dokumentacijo krožišča. MONG in DRSI morata podpisati 
sporazum o sofinanciranju projekta. 
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07276 Visokovodni nasip ob Vipavi v 

Prvačini  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni bilo izvedenih aktivnosti. 

Projekt predvidevamo ob razpisu za sofinanciranje strateških tem umestiti v strateško temo 
protipoplavne varnosti porečja Vipave, na programu Interreg Slovenija/Italija ter v letu 2017 
pridobiti sofinanciranje za izvedbo protipoplavnega ukrepa. 

08002 Evropski okoljski projekti - Adria A 8 5 2  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt ADRIA A se je zaključil v letu 2015. Po oddaji in potrditvi zaključnega poročila s strani 
prvostopenjskega organa je na podlagi našega zahtevka skladno s pogodbo o nacionalnem 
sofinanciranju bil nakazan iz državnega proračuna ustrezen znesek. 

08003 Program varstva okolja in 

prilagajanja na podnebne spremembe 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke še ni realizirana planirana naloga. Izvedbo predvidevamo v drugi polovici leta. 

08004 Evropski teden mobilnosti in Dan brez 

avtomobila 9 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Akcija Evropski teden mobilnosti se vsako leto izvaja v mesecu septembru zato tudi ni bilo iz te 
postavke realizirana še nobena naloga. Sredstva v višini 97 EUR so bila porabljena za izvedena 
dela v lanskem letu. Vsa ostala sredstva bodo porabljena za akcijo v septembru. 

08005 Ekološka merilna postaja  1 . 2 8 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje in vzdrževanje aplikacije Meteorološki in 
ekološki podatki v Novi Gorici. Strošek za zadnje trimesečje v lanskem letu je bil poravnan v 
januarju 2016. Poleg tega se je iz te postavke tudi poravnavalo telefonske storitve za prenos 
podatkov v novembru in decembru lanskega leta. V  letošnjem letu smo preusmerili ta strošek na 
skupno postavko za vse telefonske storitve. 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in 

tal ter viri hrupa 1 . 6 4 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo pokrili strošek meritev hrupa na območju Solkana ob obvoznici Solkan. Poročilo 
je bilo izdelano konec leta zato je bil račun plačan v začetku letošnjega leta. 
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08008 Strateški prostorski akti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so rezervirana za morebitne dodatne potrebe iz naslova zaključevanje postopka priprave 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta SD 05 (v teku)  in za pripravo postopka 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta SD 2 s katerim naj bi začeli konec leta 
2016.  

08009 Izvedbeni prostorski akti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08009 - Izvedbeni prostorski akti 

 

Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov, ki so predvideni v OPN ali pa se zanje izkaže potreba:  

- OPPN RONKET – je zaključen in bo vnesen v spremembo OPN v izvedbene prostorske 
pogoje (PIP), 

- OPPN KURJA VAS – izdelane so variantne rešitve pripravljene za obravnavo, 

- OPPN KULTURNI CENTER – pobude,  

- OPPN LAVRIČEVA – osnutek je izdelan in pripravljen za pridobitev smernic tangiranih 
nosilcev urejanja prostora, 

- OPPN Solkan staro jedro je izdelan osnutek, 

- OPPN TRNOVO ZAHOD je zaključen pripravljen za sprejem, finansira zasebnik, 

- OPPN KAMNOLOM SIA V SOLKANU – pripravljen je osnutek, finansira zasebnik. 

 

Pogodbe za izdelavo načrtov so zastavljene na ta način, da se po dokončanju posameznega dela 
načrta tudi izda oziroma plača račun za posamezni del, da se posledično tekoče porabljajo 
sredstva na postavki.  

08010 Delavnice, natečaji in evropski 

programi 2 . 0 5 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu Igrive arhitekture so se enkrat mesečno izvajale delavnice za otroke o prostoru in 
arhitekturi. V aprilu je bila izvedena delavnica CIVINET in se je sredstva namenilo za pripravo, 
organizacijo in vodenje delavnice. V ta namen se je naročilo predavanje na temo načrtovanja 
prometne ureditve ob upoštevanju ranljivih skupin, servisiranje koles za javnost, tolmačenje, 
catering in avtobusni prevoz Nova Gorica - Gorizia. 

08016 Cilj 3 - GoTraWaMa 7 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt GOTRAWAMA je bil zaključen v letu 2015. Po oddaji zaključnega poročila in potrditvi le-
tega s strani prvostopenjske kontrole smo skladno z našim zahtevkom in pogodbo o sofinanciranju 
prejeli sredstva v zahtevani višini.  

08017 Alpine Space - Pumas 1 6 . 4 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt PUMAS je bil zaključen v latu 2015. Po oddaji zaključnega poročila in potrditvi s strani 
prvostopenjske kontrole smo prejeli del upravičenih stroškov s strani vodilnega partnerja občine 
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Benetke. Del sredstev bomo prejeli še do konca letošnjega leta. 

08018 Cilj 3 - Tradomo 7 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt TRADOMO je bil zaključen v letu 2015. Po oddaji zaključnega poročila in po potrditvi 
prvostopenjske kontrole smo skladno z našim zahtevkom in pogodbo o sofinanciranju prejeli delež 
iz državnega proračuna.  

09002 Sofinanciranje in organizacija 

prireditev, praznovanj in prvenstev  8 3 . 7 4 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov prireditev Stopimo skupaj v Novo leto, katerih 
organizator je Mestna občina Nova Gorica. Poravnani so bili stroški za nastopajoče, pripravo 
prizorišča, najem opreme in delo tehničnih ekip, SAZAS-a, IPF-a, stroški električne energije, 
čiščenja, varovanja na prireditvah ter nočnega varovanja drsališča, ki je bilo v mesecu decembru 
postavljeno na Bevkovem trgu. 

Realizirana in poravnana je bila organizacija prireditev Pustovanje v Novi Gorici, katere glavni 
organizator je bil Mladinski center Nova Gorica ter Tradicionalni prevoz mlaja ob prazniku dela, za 
kar je bil odgovoren Goriški muzej. 

S postavke se je delno že poravnalo stroške nabave materiala za postavitev prizorišča Poletna 
scena za novogoriško mestno hišo ter uvodnih prireditev v okviru poletnih dogodkov, ki jih 
organizira Mestna občina Nova Gorica. Zaradi zakonsko predpisanih rokov plačil, bodo računi za te 
storitve plačani skladno z zakonskimi določili. 

09004 Prispevek za izvajanje programa 

javnih del 8 0 . 9 1 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2016 so bila objavljena tri Javna povabila za Javna dela, s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje. Skupno je bilo odobrenih 79 javnih del pri 38 izvajalcih. Mestna občina Nova Gorica 
v letošnjem letu sofinancira 35%, za invalide vključene v Javna dela pa 5%.   

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, 

pospeševanje in razvoj kmetijstva  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za dodeljevanje državnih pomoči za področje kmetijstva bodo dodeljena upravičencem na 
podlagi javnega razpisa. Prvi del javnega razpisa se zaključuje v začetku julija, nekaj investicij je že 
zaključenih, pogodbe so podpisane in čakajo na izplačilo. Ostali upravičenci bodo prejeli izplačila, 
ko bodo dostavili dokazila o izvedenih investicijah in podpisali pogodbe.  

 

Drugi del razpisa bo zaključen konec septembra, po predložitvi dokazil in podpisu pogodb pa bodo 
izplačila izvedena predvidoma konec oktobra ali v začetku novembra. 
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09006 Tekoče obveznosti za področje 

kmetijstva 3 . 6 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila deloma porabljena za čiščenje odvodnikov, cenitve, podaljšanje spletne domene 
projekta in davčne obveznosti iz lastništva. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta. 

09007 Sofinanciranje programov društev za 

razvoj podeželja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis bo objavljen v juliju, sredstva pa porabljena predvidoma v oktobru. 

09014 Komasacije in sanacije nedokončanih 

komasacij 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena v jeseni. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse  1 8 . 0 7 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo in aneksom k pogodbi za odlov in oskrbo 
zapuščenih živali, ulovljenih na območju Mestne občine Nova Gorica. 

09018 Priprava projektov za razvoj 

podjetništva  1 0 . 0 6 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim planom dela na  61. seji skupščine družbenikov RRA severne Primorske z dne 
15.12.2015 Mestna občina Nova Gorica sofinancira dva projekta namenjena spodbujanju 
podjetništva in sicer:  

 regionalni projekt EUROPE DIRECT TOČKA (namen projekta je nudenje informacij in pomoč pri 
pripravi projektov podjetij in fizičnih oseb) 

 lokalni podjetniški center ( naloge; informacijska pisarna, informiranje podjetništva v šolah in 
drugih izobraževalnih institucijah, razvoj podpornega in inovativnega okolja)   

 

Projekti sofinancirani s strani Mestne občine Nova Gorica so v fazi izvajanja in se zaključijo  konec 
letošnjega leta 

09019 Sofinanciranje strokovnih prireditev 

in projektov za spodbujanje podjetništva  3 . 5 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Nova Gorica Mestna občina soorganizira 
oziroma finančno podpira naslednje aktivnosti območno obrtno podjetniške zbornice in sicer: 
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 izdajanje glasila Podjetniške novice 

 organizacija dogodka "promocija poklicev" 

 organizacija udeležbe na poslovnih srečanjih in sejmih 

 skupni nastopi na strokovnih posvetih, doma in v tujini 

 organizacija dogodka "Dnevi goriške obrti" 

 

Nekatere aktivnosti oziroma dogodki so že realizirani, nekateri pa še bodo v drugi polovici 
letošnjega leta.  

09020 Javni sklad za razvoj malega 

gospodarstva Goriške - sredstva za 

delovanje 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo začela porabljati v drugi polovici leta, ko se bo JSMGG profesionaliziral. 

09021 Program ustanavljanja tehnoloških 

podjetij - podjetje za prihodnost - PTP 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica v okviru postavke sofinancira naslednje aktivnosti Primorskega 
tehnološkega parka in sicer: 

 projekti za aktivacijo talentov( POPRI, podjetniški eksperimenti v osnovnih šolah Mestne občine 
Nova Gorica) 

 projekti za zagon, rast in razvoj start up podjetij(predinkubiranje in inkubiranje start up ekip in start 
up podjetij s sedežem v MONG oziroma PTP, nadaljnji razvoj in vzdrževanje platforme start up 
Nova Gorica) 

 

Projekti se izvajajo tekom celega proračunskega leta. 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog  0  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile prevzete obveznosti za izvajanje in sofinanciranje splošnih razvojnih nalog 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško razvojno) regijo v višini 
25.215,24€. 

09029 Izdelava promocijskega gradiva in 

izvajanje turistične promocije  5 . 5 8 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke se na podlagi letne pogodbe financira izdajo mesečnika KAM v Novi Gorici in okolici.  

Poleg tega so bila sredstva porabljena še za izvedbo Odprte kuhne, ki se je v Novi Gorici 
predstavila 25.5.2016. Kriti so bili stroški najema in postavitve stojnic, plakatiranja, čiščenja in 
električnih povezav . Zaradi izjemnega obiska, smo prireditev ponovno organizirali konec junija, za 
kar so bile pripravljene predobremenitve za čiščenje prireditvenega prostora in odvoz smeti ter 
postavitev stojnic. Slednje bodo prešle v plačilo skladno z zakonskimi določbami (30. dan od 
prejema računa) 
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09030 Sabotin - Park miru 3 . 2 4 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena vzdrževanju zaključenega projekta "Sabotin - park miru" za urejanje poti, 
kavern, parkirišč, smetnjakov,... Sredstva smo porabili za košnjo, čiščenje zarasti, vzdrževanju 
kavern, urejanje in zaščito eksponatov, razne materiale (deske, železo, premazi, cement, 
pesek,...), popravilo podpornega zida, stopnic,... 

09033 Ureditev turistične infrastrukture  7 . 8 6 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bilo narejena dopolnitev PZI dokumentacije za vodni vir v Ravnici, izdelana PZI 
dokumentacije za kolesarsko povezavo med bodočo brvjo čez Sočo in obstoječo kolesarsko stezo 
Solkan-Plave ter narejeno geotehnično poročila za brv čez Sočo. Prevzete obveznosti so bile za 
gradnjo kolesarskega počivališča na železniški postaji, za pripravo interpretacijskega načrta za 
Sabotin-park miru in za aktivnosti v okviru Mreže postajališč za avtodome.  

09034 Sredstva za programe Turistične zveze 

- TIC Nova Gorica 1 1 8 . 0 8 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila nakazana Turistični zvezi TIC Nova Gorica na podlagi zahtevkov in dokazil, ki jih 
je to društvo izdalo. 

09035 Sredstva za programe - Turistična 

društva  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni 
občini Nova Gorica v letu 2016. Na razpis je prispelo 15 vlog izmed katerih je komisija eno vlogo 
zavrgla, ker društvo ni bilo upravičeno do sredstev. S preostalimi društvi so bile na podlagi odločb o 
dodelitvi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, za kar so se sredstva na postavki rezervirala. 
Turistična društva bodo upravi pošiljala zahtevke za izplačilo dodeljenih sredstev. Uprava bo 
zahtevke izplačala v kolikor bodo utemeljeni in upravičeni. 

09036 Turistično informacijski center in info 

točke 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke še niso bila porabljena.  

09037 Povečanje namenskega premoženja v 

javne sklade - Javni sklad za razvoj malega 

gospodarstva Gor iške 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodeljevanje brezobrestnih posojil 
podjetnikom in kmetom, ki imajo sedež dejavnosti v občinah ustanoviteljicah javnega sklada. 
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Poraba sredstev bo realizirana po prejetju zahtevka za nakazilo, kar se običajno zgodi v drugi 
polovici leta. Zahtevek je izstavljen v skladu s pogodbo o vplačilih občin ustanoviteljic za povečanje 
namenskega premoženja Javnega sklada in ob upoštevanju poslovnega in finančnega načrta 
Javnega sklada za leto 2016. 

09047 Gospodarjenje z gozdovi  1 . 2 3 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za cenitev lesa na panju za prodajo. Ostala sredstva bodo porabljena 
do konca leta. 

09049 Promocija vinske ceste  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za prireditev Utrinki, ki bo v avgustu. 

09056 Izvajanje nalog - Regionalna 

destinacijska turistična organizacija  1 . 8 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena ponatisu Kataloga doline Soče.  

09062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje  0  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke Mestna občina  Nova Gorica  sofinancira aktivnosti povezane z organizacijo in 
koordinacijo gospodarskih delegacijter organizacijo in izvedbo poslovnih konferenc skladno s 
predloženim programom aktivnosti Gospodarske območne zbornice za severno Primorsko. Večina 
razpoložljivih sredstev poa je namenjena organizaciji investicijske konference CO INVEST  ki jo 
Mestna občina Nova Gorica že četrto leto zapored organizira v sodelovanju z zavodom COBIK. 
Investicijska konferenca se  bo letošnjem letu kot običajno odvijala v jesenskem času. 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih 

projektov 2 . 2 8 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2016 so bila sredstva s proračunske postavke porabljena za študijske obiske 
primerov dobrih praks na Poljskem in v Nemčiji, katerih so se udeležili predstavniki MONG ter 
udeležbo na mednarodni konferenci na temo logistike v Bruslju skupaj z ETZS-GO. Trenutno so v 
pripravi aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije IDZ poteka naravoslovne tematske poti ob 
reki Vipavi v okviru priprave Kohezijskega projekta »Renaturacija reke Vipave«, ki se navezuje tudi 
na čezmejne projekta in katerega nosilec je Občina Miren-Kostanjevica. Finančna realizacija je 
predvidena v drugi polovici leta 2016, kakor tudi vse ostale predvidene aktivnosti. 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bomo porabili v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica in letnim programom dela za nakup krmne 
koruze za divjad in druge aktivnosti v skladu z odlokom v drugi polovici leta. 
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09070 Finančne spodbude podjetnikom - 

Subvencioniranje komunalnega prispevka 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razpis za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka je bil objavljen v aprilu letošnjega leta. 
Razpis je odprt do 16.11. letošnjega leta , zato sredstva še niso razdeljena. 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - 

Spodbujanje začetnih investicij in investicij 

v razširjanje  dejavnosti in razvoj 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj se je 
zaključil 16.5. 2016. Na razpis se je prijavilo 27 podjetnikov. komisija je odobrila vloge 26 
podjetnikom, ena vloga je bila zavrnjena. Prejemniki sredstev so že prejeli odločbe o dodelitvi 
sredstev, za realizacijo prijavljenih investicij pa imajo čas do 16.9. 2016. 

09072 Finančne spodbude podjetnikom - 

Spodbujanje projektov inovacij 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij se je zaključil 16.5.2016. Na razpis je prispelo šest 
vlog, ki jih je komisija vse odobrila. Odločbe o dodelitvi sredstev so prejemniki  že prejeli. Za 
realizacijo prijavljenih projektov pa je čas do 16.9. 2016. 

09073 Finančne spodbude podjetnikom - 

Zagon novih inovativnih podjetij  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javni razpis za zagon novih inovativnih podjetij sta se prijavili dve podjetji. Odločbi o dodelitvi 
sredstev sta podjetji že prejeli. Rok za realizacijo aktivnosti je 16.9. 2016. 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – 

Spodbujanje promocijskih aktivnosti 

podjetij 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javni razpis za spodbujanje promocijskih aktivnosti, ki se je zaključil 16.5. 2016 je prispelo 18 
vlog. Dve vloge sta bili zavrnjeni zaradi neizpolnjevanja pogojev, ostale vloge pa je komisija 
odobrila. Odločbe o dodelitvi sredstev so prejemniki že prejeli, rok za realizacijo aktivnosti je 16.9. 
2016. 

10004 Preprečevanje zasvojenosti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru sredstev na postavki je bil v letu 2016 izveden javni razpis za sofinanciranje programov s 
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področja zasvojenosti. S posameznimi izbranimi prijavitelji na javni razpis so podpisane pogodbe, 
na podlagi katerih se del sredstev prijaviteljem nakaže po podpisu pogodbe, preostanek sredstev 
pa po prejemu poročil in dokazil o izvedenih programih. Prva nakazila bodo izvedena v mesecu 
juliju 2016. 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za 

nezavarovane osebe 1 0 9 . 2 5 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da krije 
stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz 
drugega naslova. V skladu z veljavno zakonodajo so tako zavarovani državljani Republike 
Slovenije s stalnim bivališčem v mestni občini in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v 
mestni občini ter otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker 
njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno 
zavarovanje. 

Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja smo 
vezani na odločbe pristojnega centra za socialno delo. Število zavarovancev se zaradi spremembe 
statusa (brezposelnosti, zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja.  

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba  3 8 . 9 3 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je organizacija in 
skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne 
da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive 
bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina.  

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program izvedbe akcij je potekal po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izplačila so načrtovana v 
drugi polovici leta. 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 1 . 1 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program izvedbe akcij je potekal po planu in skladno z zastavljenimi cilji. V prvem polletju so bila 
izvedena predavanja Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, izvedba preostalih programov in 
realizacija razlike sredstev so načrtovani v drugi polovici leta. 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja  3 3 . 9 0 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriškega muzeja je potekalo po planu. 

10017 Delovanje Galerije 1 8 . 6 3 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Galerije je potekalo po planu. V prvem polletju so bile izvedene razstave naslednjih 
avtorjev: Žiga Kariž, Mario Palli, Peter Abram ter skupinska razstava z naslovom Arhitektura duše, 
telesa in srca naslednjih avtoric in avtorjev: Ira Niera Marušič, Nika Zupančič, Joni Zakonjšek, 
Suzana Brborović. 
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10018 Galerija - nakup likovnih del 3 . 9 6 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program izvedbe akcij je potekal po planu in skladno z zastavljenimi cilji. V prvem polletju so bili 
izvedeni načrtovani nakupi umetniški del avtoric Nike Zupančič in Suzane Brborović. 

10019 Akcije v kulturi - GK 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program izvedbe akcij je potekal po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izplačila so načrtovana v 
drugem polletju. 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 3 2 . 4 1 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup knjig je potekal po planu. 

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica 4 2 9 . 1 3 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriške knjižnice je potekalo po planu. 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova 

Gorica 1 3 1 . 9 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Kulturnega doma je potekalo po planu. 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova 

Gorica 2 3 . 4 1 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program izvedbe akcij je potekal po planu. V prvem polletju so bili izvedeni programi v okviru 
Amaterskega mladinskega odra ter Goriškega vrtiljaka. 

10033 Kinematografija - ART film 6 . 5 6 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program ART filma in Filmskega gledališča se je izvajal po planu. V prvem polletju so bila 
realizirana sredstva za izvajanje Filmskega gledališča, Filmskega vrtiljaka, programov za šolske 
otroke in mladino ter izvedbo filmskih projekcij v okviru projekta Filmski teden Evrope. 
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10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - Kulturni dom 1 7 . 1 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil nabavljen videoprojektor z lečo, preostalo investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme sta predvidena v drugem polletju. 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 6 . 0 5 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Akcije se izvajajo po planu, v prvem polletju je bil delno realiziran projekt Zahodna slovenska 
narodnostna meja v luči sprememb časa, ki vključuje materialne stroške, kreiranje bibliografskih 
zapisov ter stroške nabave strokovne literature. Realizacija preostalega programa ter realizacija 
preostalih sredstev sta predvidena v drugi polovici leta. 

10043 Sofinanciranje profesionalnih 

trenerjev 1 4 . 6 6 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. 
Sredstva se nakazujejo klubom po dvanajstinah. Izvedba financiranja teče po planu. 

10045 Sofinanciranje programov tehnične 

kulture 1 1 . 7 4 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki so organizirani 
znotraj OZOTK-a oziroma drugih izvajalcev, skladno z določili odloka in letnega programa tehnične 
kulture. Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka 
izvedbe javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. Realizirana 
sredstva pa pomenijo izplačilo 1. dela sredstev po pogodbi v višini 25% za tiste prijavitelje, ki so 
vrnili podpisane pogodbe. Izvedba financiranja teče po planu. 

10047 Program športa - sofinanciranje 

programov klubov in društev  4 2 . 3 6 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. 
Sredstva se nakazujejo klubom po ključu 20% ob podpisu pogodbe, preostali del pa po predložitvi 
verodostojnih računovodskih listin ter plačili le teh. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo 
postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. Izvedba financiranja teče po planu. 

10048 Večje športne prireditve  6 . 7 2 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. 
Sredstva se nakazujejo klubom po realizaciji prireditve na podlagi poročila. Ker je izvedba večine 
prireditev planirana za sredino oziroma konec leta bo postavka  realizirana v drugi polovici leta. 
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10049 Delovanje Javnega zavoda za šport 

Nova Gorica 1 8 5 . 4 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V okviru te 
proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za materialne stroške zavoda in plače zaposlenih. 
Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Izvedba financiranja teče po planu. 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih 

objektov 1 5 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je bil skladno s sklenjeno letno pogodbo namenjen za sanacijo dvoranskega balinišča 
– razvlaževanje  ter za vzdrževanje mestnega letnega kopališča. Izvedba teče po planu, razlika bo 
izvedena v drugi polovici leta. 

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje 

otroških in športnih igrišč  1 . 1 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba poteka skladno s planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo najema 
zemljišča na katerem stoji trim steza ob železniški postaji ter za zemljišča potrebna za nizkovrvno 
vlečnico na Lokvah ter za pristajanje padalcev na Lijaku. Realizacija ostalega dela postavke je 
planirana v drugi polovici leta. 

Dokončana je tudi ureditev otroškega igrišča na Ravnici. Zaradi zakonsko določenega roka bo 
plačilo izvedeno v juliju 2016. 

10059 Športna dvorana v Prvačini 5 3 . 5 4 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija Izgradnje telovadnice v Prvačini je bila v letu 2007 zaključena. V mesecu januarju 2008 
je bila opravljena primopredaja objekta, ki smo ga nato s pogodbo dali v upravljanje Javnemu 
zavodu za šport Nova Gorica. Ker je bila dvorana zgrajena na podlagi finančnega najema s 
postopnim odkupom – lizingom in sicer za obdobje 10 let je potrebno skladno z amortizacijskim 
načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo. Izvedba financiranja teče po planu. 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in 

šolskih otrok  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev je predvidena ob koncu leta.   

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov in projektov 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroških in mladinskih programov in projektov, 
prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka realizirana v 
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drugi polovici leta. 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova 

Gorica 8 5 . 7 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski center Nova Gorica. V 
okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za materialne stroške in plače zaposlenih. 
Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Izvedba financiranja teče po planu. 

10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - Mladinski center 1 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževanje in nakup opreme za potrebe E – hiše, 
novogoriške hiše eksperimentov. preostali del bo realiziran v drugi polovici leta. 

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih 

občinah in zasebnih vrtcih  1 7 3 . 7 9 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je dolžna skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno 
delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za 
otroke, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in v zasebne vrtce. Prispevki staršev so 
določeni v razponu od 0% do 77 % cene programa.  

Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo dodatne 
ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in sicer: 

- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni 
razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca,  

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  

- začasni izpis. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni 

občini Nova Gorica  1 . 7 4 3 . 9 5 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen javni zavod 
Vrtec Nova Gorica.  

V šolskem letu 2015/16 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1.248 
otrok, v 69 oddelkih.  

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih 
otrok, ki so vključeni v javne vrtce v Mestni občini Nova Gorica in sicer v višini razlike med potrjeno 
ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. 
Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 77 % cene programa. O tej pravici odločajo 
pristojni centri za socialno delo. 
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Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo dodatne 
ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in sicer: 

- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni 
razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca,  

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  

- začasni izpis. 

V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas se sofinancira program Cicibanovih uric za otroke od 
drugega leta dalje, ki so občani Mestne občine Nova Gorica in niso vključeni v program vrtca.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10077 Vrtec Šempas  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bile vezano na odpravljanje težav zamakanja objekta telovadnice aktivnosti za 
ureditev odvodnje zaledja objektov v šolskem kompleksu OŠ Šempas. Glede na ugotovitve stroke 
je ureditev odvodnja zaledja objektov šolskega kompleksa  pogoj za začetek investicijskih posegov.  

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - vrtci 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o vrtcih, skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje 
in podpisanimi pogodbami z javnimi zavodi, smo v proračunu zagotovili sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in nakup opreme v vrtcih.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 

10082 Dejavnost osnovnih šol  2 7 8 . 8 1 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V vse osnovne šole je vključenih 2.660 učencev, v 130 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim 
letom se število povečalo za 3 oddelke oziroma za 104 učence.  

Povečanje števila učencev  je najbolj opazno na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (povečanje za 20 
učencev) in na POŠ Ledine (povečanje za 27 učencev).  

Pri OŠ Kozara Nova Gorica so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 oddelki posebnega 
programa in mobilna služba. 

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke na 
podlagi sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku ter del materialnih stroškov vezanih na 
izvedbo programa.  

Mestna občina Nova Gorica financira: 

-  preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo na osnovi  
števila oddelkov in učencev po posameznih šolah. Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica se 
dodatno zagotovi 27.690,00 EUR, zaradi nadstandardnih površin     športne dvorane, OŠ Čepovan 
pa 5.845,82 EUR za vzdrževanje šolskega minibusa; 

-  sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi in 
normativi. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 15,58 delavcev, za katere je potrebno  
mesečno zagotoviti 33.867,56 EUR oziroma 406.410,72 EUR letno.  

Zaposleni predstavljajo:  
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-  drugi strokovni delavec v 1. razredu (7,13 delavk), ki se financira na osnovi sklepa Mestnega 
sveta Mestne občine Nova Gorica št. 64-11/2002-6 z dne 17.07.2003 in št. 600-10/2013-4 z dne 
30.05.2013,  

-  svetovalni delavec (3,29 delavk), kuhar (1,77), voznik (0,68) in drugi delavci (2,71), ki se  

   financira na osnovi sklepa župana Mestne občine Nova Gorica št. 600-10/2013-10 z dne    
26.02.2016. 

Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2015/16 sledeče število dodatno zaposlenih: 

1. Branik: 1,18 delavcev, vrednost 2.836,58 EUR mesečno.  

2. Čepovan: 0,69 delavcev, vrednost 850,49 EUR mesečno. 

3. Dornberk: 1,07 delavcev, vrednost 2.296,34 EUR mesečno. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 2,83 delavcev, vrednost 5.543,51EUR mesečno. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 4,26 delavcev, vrednost 9.895,35EUR mesečno. 

6. Solkan: 2,95 delavcev, vrednost 6.678,87 EUR mesečno. 

7. Šempas: 1,36 delavcev, vrednost 3.507,84 EUR mesečno. 

8. Kozara Nova Gorica: 1,24 delavcev, vrednost 2.258,58 EUR mesečno.   

 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov, sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica in sklepa župana Mestne občine Nova Gorica. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - OŠ 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, skladno s prioritetami 
komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje in podpisanimi pogodbami z javnimi zavodi, smo 
v proračunu zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah, ki se izvajajo v 
poletnih mesecih. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 

10087 Športna dvorana v Novi Gorici  4 3 . 2 2 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za najem 
s postopnim odkupom. Sredstva so se zagotavljala do meseca januarja 2016. 

Cilj izvajanja je upoštevanje podpisane pogodbe za najem s postopnim odkupom. 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova 

Gorica 1 9 . 3 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri 
Gorici. V Glasbeno šolo je vključenih skupno 630 učencev v 33 oddelkih. Skladno z letno pogodbo, 
ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic smo zagotavljali sredstva za nadomestila stroškov delavcev 
v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo), ki jih določa zakon in 
sredstva za sofinanciranje nadstandarda.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
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10093 Sredstva za programe visokega šolstva 

- Univerza 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s podpisano letno pogodbo in aneksom št. 1 bomo Univerzi v Novi Gorici zagotovili 
sredstva za sofinanciranje izvajanja programov visokega šolstva. 

Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne letne pogodbe in aneksa. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 

10094 Sredstva za programe visokega šolstva 

- VIRS 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču Primorske 
zagotovili sredstva za delovanje zavoda v višini 15.030,00 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva v 
navedeni višini realizirana v drugi polovici leta. 

10101 Prevozi učencev  3 6 3 . 5 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljali smo sredstva za prevoze učencev v šolo in iz šole. 

V letu 2016 se je izvedlo javno naročilo za izbiro izvajalca za izvajanje prevozov učencev za 
posebni linijski prevoz v šolskem letu 2016/17.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov, sklepa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Mestne občine Nova Gorica in podpisanih pogodb. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 

10103 Pomoč za novorojence  6 2 . 5 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so starši  ob 
izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka. V letu 2016 znaša znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 500,00 EUR.  

10105 Financiranje družinskega 

pomočnika  4 7 . 6 4 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic 
družinskega pomočnika. Mestna občina je v prvi polovici leta 2016 zagotavlja mesečno sredstva za 
povprečno 7 družinskih pomočnikov. 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih 

ostarelih 3 1 6 . 2 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno 
varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz 
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občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o 
socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.  

V okviru proračunske postavke se krijejo tudi stroški bivanja v stanovanjski skupini, ki ni 
organizirana v okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v stanovanjski skupini je 
občanom priznana z odločbo v skladu z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini 
Nova Gorica. Občina je v prvem polletju sofinancira bivanje v stanovanjskih skupinah trem 
občanom.  

10108 Subvencije stanarin po 

stanovanjskemu zakonu 9 7 . 3 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center za socialno 
delo. S Stanovanjskim skladom je za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena letna 
pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe nakazujejo mesečno za 
pretekli mesec. Sofinanciranje poteka po planu.  

10109 Regresiranje socialno šibkih  5 3 . 2 3 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so socialno, 
materialno ali kako drugače ogroženi občani upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje 
stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti – plačilo najnujnejših položnic, prehrane 
učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave... Višina pomoči je odvisna od 
materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Zaradi gospodarske in finančne krize 
ter posledično povečanja stopnje brezposelnosti se tudi v naši občini število vlog za denarno 
pomoč zadnjih nekaj letih povečuje v primerjavi s preteklimi leti. Isti trend se nadaljuje tudi v letu 
2016.  

10110 Pogrebni stroški  3 . 1 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške 
pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu 
poravna iz proračunskih sredstev.  

Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. je sklenjena letna pogodba o financiranju socialnih 
pogrebov. V prvi polovici leta smo iz proračunskih sredstev zagotovili sredstva za dva socialna 
pogreba.   

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega 

križa  8 . 3 8 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa Območnega združenja Rdečega križa 
Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem križu Slovenije. Z 
izvajalcem je sklenjena letna pogodba. Sredstva se v skladu s pogodbo izplačujejo na podlagi 
zahtevkov v četrtinah. V okviru programov Rdečega križa so tudi sredstva za plačilo stroškov 
zagotavljanja brezplačnih toplih obrokov za socialno ogrožene občane. Financiranje poteka po 
planu.  
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10130 Najemnina prostorov za VIRS 5 0 . 2 1 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je v okviru planiranih sredstev. 

10143 Program Kulturnega doma 4 0 . 5 4 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program Kulturnega doma se je izvajal po planu. 

10145 Sofinanciranje kulturnih programov 

in projektov 7 . 3 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, izdane so bile odločbe ter 
podpisane pogodbe z izvajalci. Večina projektov in nakazil se bo izvedla v drugem polletju. 

10146 Materialni stroški za športne objekte - 

Javni zavod za šport  9 1 . 3 8 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba poteka skladno s planom, sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje objektov za 
vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo. Poleg tega pa je zajeto tudi 
financiranje vzdrževanja kombijev, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport ter za letni program 
športa, ki ga Javni zavod za šport financira in ni stvar javnega razpisa (šolska športna tekmovanja, 
plavalno opismenjevanje otrok,…) ter športno rekreativne prireditve. 

10148 Sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini 
Nova Gorica in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in 
projektov s področja socialne dejavnost. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 
2016 je ta zaključen. Izvajalci so prejeli odločbe oz. sklepe. Po dokončnosti odločb so bile 
izvajalcem v podpis poslane pogodbe, na podlagi katerih bodo prva predplačila za 
programe/projekte v višini 20 % odobrenih sredstev nakazana v mesecu juliju, preostanek sredstev 
pa po  dostavi ustreznega končnega/delnega poročila o izvedbi sofinanciranih programov in 
projektov. 

10149 Sklad kulturnih dejavnost i - sredstva 

za programe 7 . 3 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Nova Gorica se je izvajal po 
planu. V prvem polletju so bila delno realizirana sredstva za izvedbo strokovnih in organizacijskih 
del ter izvedbo območnega in medobmočnega programa. 
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10150 Sklad kulturnih dejavnosti - 

sofinanciranje delovanja 2 1 . 0 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, je potekalo po planu. 

10151 Program Pomoč na domu  1 9 8 . 9 6 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom upokojencev Nova Gorica je izvajalec socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot 
socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev financira iz proračuna 
občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma 
drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Z izvajalcem storitve je sklenjena letna 
pogodba. Sofinanciranje poteka po planu. 

10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova 

Gorica 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti priprave investicije izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica skladno z odločitvijo 
vodi Zdravstveni dom Nova Gorica. V teku je usklajevanje projektne naloge ter priprava 
projektnega natečaja za pridobitev izdelovalca IDZ, PGD in PZI dokumentacije. 

10153 Telovadnica Dornberk 1 . 0 8 7 . 4 5 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela v okviru proračunske postavke se izvajajo po gradbeni pogodbi št.: 351-112/2011-128 z dne 
24.05.2015. 

Do meseca junija 2016 je pogodbeni izvajalec del izstavil 9 začasnih mesečnih situacij v kumulativi 
1.309.918,03 EUR brez DDV. Investicija bo zaključena skladno s terminskim planom ter predana 
upravljavcu v uporabo. 

 

10163 Sofinanciranje posameznih 

zdravstvenih dejavnosti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 
varstva v pristojnosti občin/e. 

V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante Čepovan in program Ambulante za 
zdravljenje odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena ambulanta. 
Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih 
sredstev. V letu 2016 se s strani mestne občine namenjajo sredstva za sofinanciranje delovanja 
ambulante Čepovan in za sofinanciranje Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti – slednjega 
sofinancirajo tudi ostale občine soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno 
varstvo Nova Gorica. Pogodba o sofinanciranju ambulante Čepovan je bila podpisana, sredstva 
bodo nakazana po prejemu poročila s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in 
Zobozdravstveno varstvo. Pogodba o sofinanciranju Ambulante za zdravljenje odvisnosti je v fazi 
podpisa. 
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10165 Vila Rafut 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vila Rafut je v lasti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Mestna občina Nova Gorica je 
lastnica dela parka ob vili. Jeseni 2015 je bil objavljen javni poziv promotorjem k oddaji vloge o 
zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva "Prenova vile Rafut". Na poziv 
je prispela ena vloga, ki je v obravnavi. 

10169 Pokriti bazen 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bila predvideno pokritje olimpijskega bazena s prostostoječim balonom. V občinski 
upravi smo izdelali DIIP, ki je pokazal, da bi bili stroški obratovanja v povezavi z kvaliteto plavanja v 
takem objektu visoki. Izdelati je potrebno prostorsko preveritev na nivoju IDZ ter idejni projekt za 
izgradnjo 25 m pokritega bazena na območju Športnega parka Nova Gorica. 

V 2016 je v pripravi izdelava strokovnih podlag za izdelavo projekta za razpis. 

 

10171 Skupnostni center 2 2 . 5 6 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V objekt  potrebno umestiti vsebine, za  katere je v Mestni občini Nova Gorica že dlje časa izražena 
potreba -  nočni center za brezdomce, PRO BONO ambulante, bivalne enote Ozare in 
razdeljevalnico hrane. 

Izvedena so bila potrebna dela v pritličnem delu objekta. Za dokončanje rekonstrukcije je potrebno 
izdelati ustrezno projektno dokumentacijo tudi za prvo in drugo nadstropje objekta Humanitarnega 
centra v Novi Gorici. 

V teku je priprava strokovnih podlag in projektne naloge za potrebe izdelave PGD in PZI 
dokumentacije za rekonstrukcijo celotnega objekta . 

10175 Program Mladinskega centra 2 3 . 4 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva, potrebna za izvajanje programa dela 
mladinskega centra ter drugih materialnih stroškov delovanja zavoda ter za izvajanje programa 
Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto ter programa primarne preventive. Sofinanciranje 
poteka skladno s planom na podlagi mesečnih dotacij. 

10176 Program pomoč na domu v drugih 

občinah  1 . 4 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa, da v primeru, da je 
občan deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, jo prejema 
po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti 
občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega prebivališča 
uporabnika. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotavljati subvencijo za svoje občane največ 
leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s soglasjem občine. V skladu z navedenim Mestna 
občina Nova Gorica posameznim občanom subvencionira storitev pomoč na domu tudi v drugih 
občinah.  



66 

 

10178 Ureditev smučišča na Lokvah  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija ureditve smučišča na Lokvah je končana. Nizkovrvna vlečnica in potrebna zemljišča so 
bila predana v upravljanje Javnemu zavodu za šport Nova Gorica. 

10179 Vrtec Grgar 6 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki se namenjajo postopni pripravi investicije. V letu 2016 je 
predvideno urejanje Z-K stanja. V nadaljnjih letih je predvidena priprava PGD in PZI 
dokumentacije. Priprava investicije bo tekla postopno je predvidena postopna investicija pogojena 
s finančno zmožnostjo proračuna MONG. 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične 

kulturne dediščine  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje projektov obnove nepremične kulturne dediščine, 
realizacija projektov in poraba sredstev se načrtuje v drugi polovici leta. Sredstva na postavki so 
bila zmanjšana, saj so bila zaprošena sredstva s strani prijaviteljev nižja od razpisanih. 

10188 Prenosni urgentni ultrazvok za 

NMP 8 . 9 9 6  €  

10189 Telovadnica OŠ Solkan  1 . 9 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za objekt je izdelana PGdD in PZI dokumentacija za energetsko sanacijo. Objekt je predviden za 
prijavo na razpis v prvem terminu.  

V letu 2016 so bile izdelane nekatere strokovne podlage za prijavo, v teku je revizija razširjenega 
energetskega pregleda. 

10190 Zamenjava umetne trave v Športnem 

parku 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija bo realizirana v drugem delu leta. Javni zavod za šport, ki je pooblaščen za izvedbo 
investicije je začel s potrebnimi aktivnostmi. Izvedba je predvidena v mesecu oktobru. 

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je uprava MONG poleg aktivnosti dogovarjanj za podaljšanje pogodbenega roka 
za začetek izvajanja prenove objekta ter roka začetka uporabe objekta z Ministrstvom za kulturo, 
pripravila predlog ureditve in izvedbe infrastrukture za možnost izvedbe varnega ogleda gradu. 
Objava JN za izvedbo navedene ureditve je predvidena v avgustu 2016. Sočasno bodo stekle 
aktivnosti za pripravo programov ogleda ter upravljanja objekta. Do zaključka proračunskega leta je 
v okviru prenove objeta predvidena izvedba arheoloških raziskav. 
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10192 Športno igrišče Solkan  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za rekonstrukcijo športnega igrišča OŠ Solkan je bila izdelana projektna dokumentacija PZI, 
izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec GOI del. Izvedba je predvidena v času poletnih počitnic. 

10194 RESTAURA 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti projekta se bodo začele v septembru 2016 po podpisu pogodbe o sofinanciranju s 
programom Centralna Evropa. 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, 

Banka Slovenije, banke, DURS..)  1 0 . 7 6 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so se v prvi polovici leta mesečno pokrivali stroški povezani s plačevanjem položnic 
brez provizije za občane, stroški Banke Slovenije ter stroški gotovinskega poslovanja. Poleg teh je 
bilo poravnano tudi nadomestilo za vzdrževanje stanja vrednostnih papirjev in stroški tiskanja 
položnic. Realizacija je ob polletju nekoliko nižja od predvidene. 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za 

delovanje 7 8 . 1 5 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica kot edina ustanoviteljica zagotavlja, na podlagi sklenjene pogodbe, 
skladu sredstva za njegovo delovanje. V prvi polovici leta so bila mesečno nakazovana sredstva, v 
skladu s potrjeno sistemizacijo in zasedenostjo delovnih mest na skladu. Realizacija je ob polletju 
skladna s predvidenim planom. 

11017 Pokrivanje obresti od najetih 

posojil 7 4 . 4 7 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom poravnavali stroški obresti 
za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. Predviden dolgoročni kredit v letošnjem letu 
še ni bil najet zato stroški zanj še niso nastali, kar se kaže v nekoliko nižji realizaciji od predvidene. 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc 

premoženja javne infrastrukture  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in vodenju evidenc javne infrastrukture, ki jih v imenu mestne 
občine vodijo izvajalci gospodarskih javnih služb in jim je bila infrastruktura za izvajanje 
gospodarskih javnih služb dana v najem. Dela se izvajajo tekom celega leta, obračun del pa se 
običajno opravi v drugi polovici leta. 
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11022 Odplačilo bančnih kreditov  5 2 2 . 6 8 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom odplačevale glavnice za 
dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. V letošnjem letu predviden dolgoročni kredit še 
ni bil najet zato predvidena sredstva za odplačevanje ostajajo nerealizirana, kar se kaže v nekoliko 
nižji realizaciji. 

11023 Stroški zadolževanja  2 . 3 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili poravnani stroški vodenja dolgoročnega kredita, ki se obračunavajo 
enkrat letno skladno z amortizacijskim načrtom. Realizacija je ob polletju nekoliko nižja, saj so na 
postavki rezervirana sredstva za stroške predvidenega dolgoročnega zadolževanja in morebitne 
likvidnostne zadolžitve. 

13001 Nakup računalnikov in druge opreme  1 7  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je realizacija manjša glede na plan. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta za 
nakup programske opreme za redarje. 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske 

uprave 1 4 0 . 9 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega. 

13003 Posebni material in storitve  1 . 9 3 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega. Večina sredstev je namenjena za uniforme in 
opremo redarjev. 

13004 Nakup goriva in vinjet  1 . 1 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega. 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije 

za avtomobile in pristojbine za 

registracijo 1 . 2 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega. 
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13006 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 1 . 7 5 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta - prvi 
šolski dan in ostalih aktivnosti v zvezi z varnostjo v cestem prometu. 

13007 Pisarniški in splošni material in 

storitve 5 9 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega. 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 5 . 4 9 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je realizirana v okviru predvidenega.  

21100 KS BANJŠICE  2 . 1 6 2  €  

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela na fasadi doma krajanov Banjšice so še v teku. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta. 

 

21102 Delovanje KS 2 . 4 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se porabljajo za tekoče stroške skladno z veljavnim proračunom. 

21103 Prireditve in praznovanja 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za prireditve in praznovanja se bodo porabila za krajevni praznik in praznik košnje v drugi 
polovici leta. 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nizkih sredstev, ki so nam bila dodeljena, bodo opravljena najnujnejša dela v drugi polovici 
leta. 
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21107 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  3 3 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki komunalni objekti smo v prvi polovici leta opravili samo najnujnejša vzdrževalna dela. 
Ostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta.  

22100 KS BRANIK 6 . 5 2 4  €  

22101 Delovanje KS 7 . 0 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče delovanje, plačilo zavarovalne premije ter podjemno 
pogodbo. 

 

22102 Prireditve in praznovanja 1 . 8 1 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke so bila porabljena za: 

- prireditve Pedrovo 26.1. 2016 in Branik 15.2.2016, postavitev mlajev na štirih lokacijah za 1. Maj 
(pogostitev) 

- Primorska poje 

-Pesem ne pozna meja 

 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 . 1 9 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke so bila porabljena za čiščenje, odvodnjavanje in gramoziranje krajevnih poti 

22107 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  1 . 3 9 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena kritju stroškov odvoza smeti ter ostalih tekočih vzdrževalnih stroškov. 

 

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  6 . 4 7 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za Predelavo sanitarij v pritličju kulturnega doma v Braniku. 

 



71 

 

23100 KS ČEPOVAN  3 7  €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo dobili z rebalansom maja in bodo porabljena v drugi polovici leta. 

23102 Delovanje KS 9 . 5 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške in vzdrževanje, delovanje ter za nabavo orodja ter 
materjala za vzdrževanje objektov, nabavljena je bil nova kosilnica. 

23103 Prireditve in praznovanja 5 7 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za druženje krajanov ob prvomajskem kresu ter organizacijo igre za 
krajane v kulturnem domu.  

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva še niso bila porabljena. 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  8 1 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstav so bila porabljena za namen vzdrževanja pokopališča. 

24100 KS DORNBERK 1 . 2 1 8  €  

24101 Delovanje KS 8 . 8 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje KS Dornberk je v prvem polletju 2016 potekalo skladno s programom in zastavljenimi 
cilji. Svet KS se je sestal na štirih rednih in eni izredni korespondenčni seji. In obravnaval tekočo 
problematiko v KS ter se posvečal reševanju problemov krajanov in upoštevanju njihovih predlogov 
in pobud. Sklican je bil tudi zbor krajanov na temo TABORI v Vipavski dolini. Dvakrat je bil sklican 
tudi zbor krajanov zaselka Tabor v zvezi z obnovo Potarjeve hiše. Naša KS se je vključila v skupino 
LAS V OBJEMU SONCA, kamor smo prijavili projekt učne, tematske in športno rekreativne poti na 
nastajajoči pešpoti Dornberk-Prvačina. Dne 7.5.2016 smo organizirali in izvedli čistilno akcijo 
OČISTIMO NAŠO KS, ki je med krajani naletela na pozitiven odziv. Sproti smo spremljali tudi 
izgradnjo nove telovadnice ob OŠ Dornberk, ki lepo napreduje. V zaključnih pripravah je postavitev 
nove informativne table, ki bo turistom in drugim obiskovalcem predstavila zgodovinske, naravne in 
turistične značilnosti našega kraja. Udeležili smo se tudi vseh občnih zborov lokalnih društev in se 
seznanili z njihovim delovanjem. 
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24102 Prireditve in praznovanja 3 . 1 1 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2016 je bilo v naši KS več prireditev in praznovanj, ki jih je      organizirala KS   ali 
sodelovala na prireditvah OŠ in lokalnih društev. Ob kulturnem prazniku je je bil izveden 
celovečerni koncert glasbene skupine RIDIAMO, ob dnevu žena smo si ogledali gledališko igro KD 
Štandrež in s cvetjem obdarili žene, v maju smo sodelovali pri dveh koncertih (dekliški zbor ZARJA 
in cerkveni pevski zbor Zalošče), v juniju pa smo sodelovali na tradicionalni prireditvi GLASBENI 
VEČERI TABOR 2016. 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 . 5 0 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sproti smo na pobudo krajanov urejali dotrajane in poškodovane krajevne poti. Urejamo dogovore 
in dokumentacijo za asfaltacijo dveh makadamskih ulic v naši KS. 

24106 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  2 . 8 6 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč v KS (Dornberk in Zalošče) poteka s pogodbenim 
upravljalcem. Na pokopališču Zalošče je bil izveden nov podporni zid, v katerem bo v drugi fazi še 
letos  urejeno  žarno pokopališče, ki ga nujno potrebujemo, saj na obeh pokopališčih primanjkuje 
grobnih polj. Na pokopališču Dornberk smo na novo uredili  dotrajano in poškodovano vodovodno 
napeljavo in pridobivamo ponudbe za obnovo severnega  razpadajočega zidu. Prav tako čakamo 
ponudbe za obnovo stopnic ob pokopališču v Zaloščah. 

25100 KS GRADIŠČE  7 7  €  

25101 Delovanje KS 2 . 2 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz delovanja smo denar porabili za tekoče stroške kot so elektrika, voda, komunala in vzdrževanje 
KS 

25102 Prireditve in praznovanja 2 . 1 4 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Februarja smo realizirali krajevni praznik na katerem se je zbralo več kot 300 ljudi. Poleg praznika 
smo pripravili tudi tradicionalno kresovanje in dvig mlaja.   

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke še nismo porabili denarja. 
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25107 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  2 4 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večkrat mesečno urejamo pokopališče in travnate površine v KS.  

25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Smo v fazi pridobivanja ponudb za izdelavo invalidske poti za dostop v kulturni dom. V planu je tudi 
zamenjava dveh dotrajanih oken in ureditev gretja v dvorani. Prioriteta je pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 

26100 KS GRGAR 1 2 . 5 2 9  €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  1 4 . 5 2 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja sanitarij za mladinsko sobo in priklop severnega dela kulturnega doma na kanalizacijsko 
omrežje. 

Izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo nadodrja dvorane 
KD Grgar. 

Izdelava hidrološko hidravlične analize za rekonstrukcijo nad-odrja dvorane KD Grgar. 

Izdelava načrta odrske in scenske tehnike dvorane KD Grgar. 

 

26102 Delovanje KS 8 . 6 0 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nafta za ogrevanje dvorane in KD Grgar. 

Stroški elektrike, vode, interneta, hišnika. 

Vzdrževanje vaškega jedra (košnja zelenic). 

Vzdrževanje večnamenske ploščadi (igrišča). 

Posaditev drevoreda v vaškem jedru. 

 

26103 Prireditve in praznovanja 6 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačilo nastopa glasbene skupine Donačka ob krajevnem prazniku, 

Hrana in pijača ob srečanju KS iz planote. 
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26104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 . 3 2 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Košnja krajevnih poti. 

Vzdrževanje krajevnih poti z rovokopačem (Slatna, vas) 

Asfaltacija cca.27,4m2, parkirišč na severnem KD Grgar. 

 

26109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  5 . 7 4 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na pokopališču (zatiranje plevelov, pletje, obrezovanje cvetja, košnja zelenic, 
priprava mrliške vežice,…) 

Zaključna dela na zunanji ureditvi kapelice na pokopališču Grgar. 

27100 KS GRGARSKE RAVNE 2 . 6 2 3  €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  1 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Grgarske Ravne-Bate je v prvem polletju leta 2016 zbirala ponudbe za dokončanje prizidka k 
večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah. Na podlagi izbrane ponudbe smo 07.06.2016 z 
izvajalcem podpisali gradbeno pogodbo za pričetek dokončanja prizidka.  

27102 Delovanje KS 3 . 2 2 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V polletju smo se člani sveta KS sestali trikrat.  

 02.04.2016 smo na povabilo Zeliščnega Centra sodelovali na dogodku „DAN ZA 
SPREMEMBE“. Skupaj, tudi s sodelovanjem domačinov smo urejali avtobusne čakalnice z okolico 
po zaselkih naše KS v Zabrdu, Batah, Svetem ( čiščenje, beljenje, premazi vrat in oken ) in 
čiščenje naplavin ob izlivu potoka Banjščak . 

 10.04.2016 sodelovali s TD KUK pri čistilni akciji. 

 17.05.2016 na povabilo Zeliščnega Centra udeležili dogodka pri spoznavanju pridelave in 
predelave zelišč. 

 Naročili označitev poslovnega prostora KS in večnamensko dvorano. 

 Naročili postavitev cestnega smerokaza v Batah (zaselek Podlaka). 

 Očistili kal v Batah, zaselek Podlaka. 

27103 Prireditve in praznovanja 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodelovali pri pripravi tradicionalnega pustovanja v Grgarskih Ravnah. 

18.06.2016 organizirali krajevni praznik. 
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27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  4 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredili in navozili gramoz na makadamsko JP v Batah. 

Uredili avtobusno postajališče, navoz gramoza, v Batah zaselek Sveto. 

Naročili cca 1,5 km mulčenja JP v Grgarskih Ravnah in košnjo trave v naši KS. 

Na ARSO naslovili vlogo za izdajo soglasja za ureditev dela JP ob „kalu“ v Batah pri Humarjih. Pot 
se udira v kal. 

27109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  1 . 8 3 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V poslovilno vežico smo montirali restavrirano kamnito mizo. 

Opravljali tekoča vzdrževanja pokopališča in poslovilne vežice. 

 

28100 KS KROMBERK-LOKE 1 2 . 0 7 5  €  

28101 Delovanje KS 1 0 . 1 7 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči obratovalni stroški, nabava materiala in manjša vzdrževalna dela Doma kulture Kromberk. 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Popravilo bankine v Lokah in intervencijska dela na cesti proti Kekcu in Ravnici. 

28106 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  3 . 4 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališčih se je izvedlo nekaj manjših posegov in rednih vzdrževalnih del. 

Odstranilo se je cipreso nad zidom in uredilo dostop za invalide do pokopališča. 

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pričeli smo z zemeljskimi deli na Športno rekreacijskem parki Kromberk – Loke. 

28108 Prireditve in praznovanja 1 . 0 8 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Januar 2016: Novoletni koncert (v sodelovanju s KD MoPZ Kromberški Vodopivci) – realizirano. 

29100 KS LOKOVEC 2 . 8 1 2  €  

29101 Delovanje KS 2 . 5 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke 29101 se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, 
položnic, plačilo zavarovanj, nabava osnovnih delovnih pripomočkov, nabava pisarniškega 
materiala, itd. Iz naslova urejanja javnih površin je bila na več mestih izvedena okrasitev kraja s 
posaditvijo rož in izdelavo pripadajočih predmetov (npr. korito za rože). Nujna aktivnost v temu letu 
je tudi zaključitev barvanja ograj kontejnerskih mest po celotnemu kraju (cca 10 ograj). V bivši OŠ 
Srednji Lokovec je bilo izvedeno beljenje vseh prostorov v pritličju, glavni prostor za sestanke pa je 
bil opremljen z novimi stoli ter mizami (za namen sestankov KS, društev,…). 

29102 Prireditve in praznovanja 3 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 2901 so bila sredstva koriščena za namen manjših dogodkov, in sicer ustvarjalne 
delavnice za otroke, zaključki delovnih akcij ter priprava kresa ob prazniku dela. 

29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  3 6 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu Juniju se bodo izvedla vzdrževalna dela krajevnih cest v obliki gramoziranja ter košnje 
nekaterih daljših povezovalnih krajevnih cest. 

29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  7 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 29108 ni zavedene dejanske porabe. Sredstva bodo uporabljena za namen 
postavitve kurilnice in ogrevanje pritličja v večnamenski dvorani v Gornjemu Lokovcu. Predvidena 
je tudi zamenjava dveh oken glavnega pritličnega prostora. Za oboje so ponudbe že pridobljene, 
zadeva je že v fazi naročila.  

29110 Komunalni objekti v KS- pokopališča 

in poslovilni objekti  1 . 1 1 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna dela na postavki 29110 so v teku, to pa so poravnava mesečnih obveznosti ter sprotno 
urejanje pokopališča in okolice (košnje trave, itd.). Zaključujejo se tudi gradbena in vsa ostala 
zaključna dela v okviru postavitev osnovnih sanitarij v mrliški vežici. Sanitarije so zgrajene v 
obstoječemu poslovilnemu objektu.  
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30100 KS LOKVE 1 4 4  €  

30101 Delovanje KS 2 . 2 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoča poraba za tekoče stroške (elektrika, voda, FURS…). 

30102 Prireditve in praznovanja 1 2 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obdarovanje starejših krajanov. 

8. marec, 

Krajevni praznik 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 . 9 1 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dokončanje sanacije lokalne ceste za potrebe pluženja. 

30109 Komunalni objekti v KS- pokopališča 

in poslovilni objekti  7 2 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči straoški (Komunala, elektrika, voda). 

31100 KS NOVA GORICA 1 3 . 2 0 3  €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V drugi polovici leta. 

31102 Delovanje KS 1 9 . 0 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo imeli 3 redne seje Sveta KS. Svet KS je na sejah obravnaval tekočo 
problematiko, sprejel zaključni račun za leto 2015 in poslovno poročilo, dali mnenje o prodaji 
zemljišča, sprejel pravilnik in cenik o oddaji prostorov v uporabo, na občinsko upravo smo naslovili 
predloge, ki se nanašajo na urejanje ekoloških otokov, posredovali potrebe po obnovi urbane 
opreme ipd. Svet je obravnaval tudi 18 vlog, ki se nanašajo na obratovanje gostinskih obratov v 
podaljšanem obratovalnem času. Nepridobitnim organizacijam in društvom smo izdali več mnenj z 
namenom oprostitve plačila uporabe javne površine. Na delovni sestankih so se sestali tudi Odbori, 
ki so ustanovljeni v okviru Sveta KS. Večje število sestankov je imel Odbor za prireditve, ki je 
organiziral pustovanje in Goriški dan. Sestal se je tudi Programski svet galerije Frnaža, ki 
koordinira razstave. Odbor za socialo in šport pa je na skupni sestanek povabil predstavnike 
najemnikov neprofitnih stanovanj in direktorja Stanovanjskega sklada, kjer so se izrazili 
pripravljenost sodelovati in skupno iskati ugodne rešitve za vse stranke. 

Vabila za seje Sveta in zapisnike objavljamo na spletni strani. Krajane seznanjamo tudi z drugimi, 
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zanje pomembnimi, novicami. Dogodke objavljamo tudi na FB profilu. 

31103 Prireditve in praznovanja 3 . 6 1 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Organizirali smo pustovanje za otroke, ki je bilo pod šotorom za občinsko stavbo. Pri organizaciji 
pustovanja smo sodelovali z Mladinskim centrom Nova Gorica. 

V galeriji Frnaža je bilo postavljenih 6 razstav. Za štiri razstave smo izdali tudi zgibanke: Bogdan 
Soban: Generative Art , Helena Jurkas: Izzivi , Center kulture Tullio Crali: Con.Tatto, Elijija Mask: 
Brstje v jeseni. Junij se je zaključil z razstavo »Soča 2015, reka, ki bi jo želeli« in bo odprta še julija. 

Krajevni praznik - Goriški dan 2016 se je začel z lutkovno igrico v galeriji Franža, ki so jo pripravili 
otroci z vrtca in pestrim programom na Bevkovem trgu. (računi bodo plačani julija) 

KS je sodelovala z ZZB NOV pri organizaciji proslave ob 75-letnici smrti Sergeja Mašere in z KO 
RK mesta Nova Gorica pri srečanju za starejše krajane. 

 

31108 Hortikulturna ureditev in urbana 

oprema 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripravili smo popis urbane opreme, ki jo je potrebno obnoviti oziroma namestiti novo. Načrtujemo 
postavitev do treh servisov za popravilo koles. Realizacija bo v drugi polovici leta 

 

 

32100 KS OSEK-VITOVLJE 2 . 9 2 9  €  

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

    Sredstva na tej postavki smo porabili za popravilo okvare na kanalizaciji. 

32102 Delovanje KS 5 . 4 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški in sredstva za delovanje so v planiranem obsegu. Poraba se na tej postavki poveča 
v drugem polletju, predvsem zaradi vzdrževanja javnih površin, zato je v prvem polletju porabljeno 
manj kot polovica denarja.  
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32103 Prireditve in praznovanja 5 0 9  €  

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS in 

manjši posegi v cestno infrastrukturo  9 . 5 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev se giblje normalno glede na to, da je pol leta za nami. Tekom  drugega polletja 
bomo uredili odvodnjavanje na najbolj potrebnih odsekih cest. 

 

32109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  1 . 2 6 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

    Poraba na tej postavki se giblje skladno z predvidevanji. Računamo, da bomo letos pričeli 
urejevati poti med grobovi. 

 

33100 KS OZELJAN 1 0 . 6 0 9  €  

33102 Delovanje KS 6 . 2 9 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     Sredstva so porabljena za plačevanje računov elektrike, telefona, vodarine in ostalega 
materiala, ki ga potrebujemo za nemoteno delovanje KS. Vse v skladu z zakonskimi predpisi. 

33103 Prireditve in praznovanja 1 . 7 8 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Imeli smo nekaj manjših prireditev, Osmi marec Dan žena ter pohod k Čukovi domačiji. Glavna 
prireditev  pa je praznik KS, ki je tradicionalno zadnjo nedeljo v Avgustu. 

33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  6 . 5 7 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo obnovili vse makadamske  ceste. V Šmihelu, smo uredili odvodnjavanje s 
ceste, ker  je meteorna voda  z  ceste  odtekala na dvorišče stanovanjske hiše in povzročala 
škodo. 

33107 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  6 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje  pokopališč, košnja trave in urejanje grmovnic. 



80 

 

34100 KS PRVAČINA  2 . 8 6 8  €  

34101 Delovanje KS 9 . 8 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delovanje KS. (vodarina, elektrika, ogrevanje, itd…) 

Sejnin si člani sveta KS še vedno ne izplačujemo. 

34102 Prireditve in praznovanja 1 . 4 1 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke je bilo porabljeno nekaj za državno prvenstvi Mažoretk, ostalo bo porabljeno za 
krajevni praznik in praznik breskev. 

34103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 . 3 4 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nekaj sredstev iz te postavke je bilo porabljeno za urejanje ceste v Glineku. Košnjo v parku in 
drugih parcelah last MONG pa opravljamo prostovoljci v lastni režiji! 

34106 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  1 . 1 0 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so bila porabljena samo za plačevanje računov (elektrika, 
voda,vzdrževanje…..) 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  1 . 9 6 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki ni bilo porabljeno še nič,ker čakamo na predračuna za klimatske 
naprave v Sokolskem domu 

35100 KS RAVNICA 2 . 3 9 7  €  

35101 Delovanje KS 6 . 5 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške in pisarniški material. Poleg tega so bile članom 
sveta izplačane sejnine.  

35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  2 1 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeni so bili tamponi in čiščenje krajevnih poti. 
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35107 Prireditve in praznovanja 4 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organiziran je bil pohod Treh vojn, katerega so se udeležili krajani in drugi povabljenci.  

 

35109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti 6 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije in vode ter smeti. Poleg tega je 
potrebno pokopališče redno kositi, za kar se sredstva črpajo s te postavke.  

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  1 5 . 8 7 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru investicij so sredstva porabljena za izdelavo nadstreška in vhoda v prostore krajevne 
skupnosti. Nabavljen je bil material za izgradnjo skladišča športnih rekvizitov. Izdelani so bili 
kamniti zidovi za otroško igrišče.  

36100 KS ROŽNA DOLINA  5 . 2 5 3  €  

36101 Delovanje KS 7 . 9 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokrivanje tekočih stroškov za prostore KS, ter najem prostora za potrebe druženja krajanov na 
Ajševici.  

Zaradi zamenjave najemnika gostinskega lokala smo naročili uradno cenitev nepremičnine v Rožni 
Dolini. 

Nakup arhivske omare za shranjevanje dokumentacije ter nakup dveh poštnih nabiralnikov za 
zbiranje pobud krajanov.  

36102 Prireditve in praznovanja 8 5 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba čistilne akcije ter nakup hrane in pijače za udeležence.  

V pripravi je Praznik frtalje. 

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 . 2 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi. 
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36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  3 . 2 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi. 

36107 Športna igrišča  5 1 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup filca za gradbeništvo ter naravnega agregata za ureditev terena na otroškem igrišču v Stari 
Gori. 

37100 KS SOLKAN 4 4 . 9 8 9  €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  6 . 2 3 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti obratovalni stroški doma KS na Trgu J. Srebrniča,  objekta Soška c. 31 in 
Soška c. 29, stroški poslovanja, zaposlenega ter sejnine članom Sveta KS.  Ažurirana je bila 
dokumentacija s področja požarne varnosti za prostore na C. IX. Korpusa 46 

     ter izdelane energetske izkaznice za   objekt na Soški c. 29 in 31. Izvedena  so bila dela 
tekočega vzdrževanja (barvanje ograje ob parkirišču doma KS, popravilo oglasne deske). 
Postavljene so bile skulpture na treh različnih lokacijah v Solkanu (v atriju pri poslovilni dvorani, na 
zelenici   nasproti doma KS ter v solkanskem parku pri bencinskem servisu). Skulpture je podarila  
S-kultura iz Štandreža. Organizirano je bilo novoletno srečanje Sveta KS ,  predstavnikov društev 
ter zavodov in organizacij iz območja naše KS. Komisija za socialne zadeve KS Solkan je 
organizirala obisk in obdaritev krajank Solkana ob ženskih praznikih v mesecu marcu ter obisk 
VDC  ob velikonočnem  prazniku. Člani  Komisije  za komunalne in gradbene  so stalno aktivni pri 
posredovanju reševanja komunalne, ekološke in druge problematike, ki se nanaša na naš kraj 
(posebej so izpostavljeni še ekološki otoki).  Aktivnosti so potekale pri reševanju problematike 
železniškega postajališča. 

37102 Delovanje KS 2 2 . 9 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti obratovalni stroški doma KS na Trgu J. Srebrniča,  objekta Soška c. 31 in 
Soška  

      c. 29, stroški poslovanja, zaposlenega ter sejnine članom Sveta KS.  

      Ažurirana je bila dokumentacija s področja požarne varnosti za prostore na C. IX. Korpusa 46 

     ter izdelane energetske izkaznice za   objekt na Soški c. 29 in 31. 

      Izvedena  so bila dela tekočega vzdrževanja (barvanje ograje ob parkirišču doma KS, popravilo 

     oglasne deske). 

      Postavljene so bile skulpture na treh različnih lokacijah v Solkanu (v atriju pri poslovilni dvorani, 

      na zelenici   nasproti doma KS ter v solkanskem parku pri bencinskem servisu). Skulpture je  

      podarila  S-kultura iz Štandreža. 

      Organizirano je bilo novoletno srečanje Sveta KS ,  predstavnikov društev ter zavodov in  

      organizacij iz območja naše KS. 

       Komisija za socialne zadeve KS Solkan je organizirala obisk in obdaritev krajank Solkana ob  
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       ženskih praznikih v mesecu marcu ter obisk VDC  ob velikonočnem  prazniku. 

      Člani  Komisije  za komunalne in gradbene  so stalno aktivni pri posredovanju reševanja  

     komunalne, ekološke in druge problematike, ki se nanaša na naš kraj (posebej so izpostavljeni 
še 

     ekološki otoki).  Aktivnosti so potekale pri reševanju problematike železniškega postajališča. 

37103 Prireditve in praznovanja 9 4 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

     V postavki so zajeti stroški Božičnega koncerta z dne 26. 12. 2015. V mesecu kulture smo 
organizirali otvoritev skulptur, ki nam jih je podarila S-kultura iz Štandreža. Z OŠ Solkan smo 
sodelovali pri prireditvi Rastoča knjiga . Sodelovali smo pri pripravah na organizacijo pohoda treh 
mostov, ki je žal zaradi  slabega vremena odpadel in je preložen na jesen. V mesecu  juniju 
sodelujemo pri prireditvi  Pesem pod lipo. 

37106 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  3 . 5 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki  so zajeti stroški tekočega vzdrževanja pokopališča, dokončala se je okolica žarnega 
pokopališča,  izvedeno je bilo popravilo   dela  strehe na stari mrliški vežici, ki jo je povzročila burja 
ter generalno čiščenje stare mrliške vežice. 

37108 Solkanski časopis  4 . 6 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Imenovana je bila nova urednica solkanskega časopisa. 

     Izdani sta bili dve številki solkanskega časopisa. 

 

37111 Vzdrževanje športne cone  1 . 1 3 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti  stroški  tekočega  vzdrževanja  športne cone  (brez  tenis igrišč)  ter 
obratovalni   stroški . Izdelana je bila energetska izkaznica za gostinski objekt Žogica v športni coni. 

38100 KS ŠEMPAS  1 7 . 9 0 9  €  

38101 Delovanje KS 1 0 . 2 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za delovanje so bila do sedaj porabljena sredstva v znesku cca 10.000,00 EUR. Sem so vključeni 
stroški pisarniškega materiala, ogrevanja, telefona, elektrike, vode in komunalne storitve ter ostali 
stroški povezani z delovanjem KS. Vključene so tudi  sejnine za leto 2016. V proračunu imamo 
predvidena sredstva v znesku 26.800,00 EUR. Pri tej postavki smo maksimalno varčevali. 

38102 Prireditve in praznovanja 3 . 9 4 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v znesku cca. 4.000,00 EUR so bila porabljena za pogostitve gostujočih - nastopajočih in 
delegacij.  Tudi letos, kot že več let nismo okrasili kraja, okrasili smo samo drevo pred Kulturnim 
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domom, kjer so prireditve. Za to namenjena sredstva smo porabili za novoletno obdaritev otrok iz 
vrtca in Osnovne šole Šempas na prireditvi Božiček in Dedek mraz. V proračunu imamo 
predvidena sredstva v znesku 8.900,00 EUR. 

PRIREDITVE:  opis dejavnosti: 

Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas in Turistično društvo Šempas sta skupaj z nami 
organizirali več kulturnih prireditev. 

V decembru smo imeli dve gledališki predstavi, organizirali smo prireditev za otroke »Prihod 
Božička in Dedka mraza«, kjer smo otroke tudi obdarili. Imeli smo tudi že tradicionalni »Božični 
koncert«. V januarju smo organizirali predavanje kako si pomagat pri manjših bolečinah, Februarja 
je bilo predavanje glede pridobivanja nepovratnih sredstev, prireditev za kulturni praznik ter dve 
gledališki predstavi, marca je bila predstavitev knjige, koncert OŠ, gledališka predstava ter 
prireditev »Primorska poje«, aprila se je odvijal Festival vin, ki je bil letos razširjen še na oljčno olje, 
gostili smo še dve gledališki predstavi, ter že tradicionalno kulturno prireditev »Domovina je 
ljubezen«, na kateri so nastopili pevskih zbori iz vseh mejnih držav. Maja smo organizirali skupaj z 
umetniško skupino Brida interaktivno delavnico » Naredi sam » bila je namenjena otrokom in 
odraslim, gostili smo dve gledališki predstavi, skupaj s Turističnim društvom smo organizirali 
Loverčičev turnir v nogometu za otroke ter Škuljado (tekmovanje v metanju ploščic).Pomagali smo 
tudi Lovski družini iz Šempasa pri izvedbi 43 srečanja Lovskih zborov in rogistov, ki se je odvijalo 
na več mestih v Vipavski dolini, en del tudi pri nas. 

Ob vseh teh prilikah smo nastopajočim pripravili tudi manjše pogostitve. 

 

V naši KS se je v aprilu odvijal Festival vin, za katerega pa ne prejmemo niti sredstev za najemnino 
dvorane in tudi ne za ostale stroške. 

V letu 2016 so Muzejsko sobo posvečeno heroju Mihajlu obiskale številne pomembne 
azerbajdžanske delegacije. Obiskali so nas: azerbajdžanski veleposlanik na Dunaju, v Ljubljani, v 
Zagrebu, župan mesta Ganja v Azerbajdžanu, ministri, poslanci parlamenta in razni pomembni 
podjetniki. Ob vseh teh prilikah smo jim pripravili manjše zakuske in razne nastope - pevski  zbor 
Lipa, otroški pevski zbor OŠ Šempas.  Ti obiski pomenijo za nas velik strošek, saj moramo 
poskrbeti tudi za ureditev tako notranjih prostorov objekta kot zunanjosti – (okolico) objekta, kjer se 
muzejska soba nahaja. 

 

Turistično društvo Šempas je organiziralo že tradicionalni pohod po šempaskih bregovih. 

 

Nogometni klub Vodice  organizira vsako leto Loverčičev memorial in zimski turnir. 

 

Tudi upokojencem namenimo sredstva za njihove prireditve in jim brezplačno dajemo v najem 
dvorano.  

Brezplačno uporabo dvorane  kulturnega doma imajo tudi ostala društva.  

Za vzdrževanje dvorane poskrbimo sami s svojimi sredstvi.  

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  2 . 8 7 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v znesku cca. 2.800,00 EUR smo porabili za vzdrževanje krajevnih poti. 

V proračunu imamo predvidena sredstva v znesku 4.878,00 EUR. S sredstvi smo varčevali, ker 
smo predvidevali, da bodo lahko potrebna za vzdrževanje poti v primeru ujm. Namen imamo urediti 
še nekaj poljskih poti. 

38106 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  4 . 3 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v znesku cca. 3.700,00 so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča – košnjo, 
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ureditev pokopališča, obnovo nagrobnikov in freske V. Beleta, ki jo je naslikal Tone Kralj . V 
proračunu imamo predvidena sredstva v znesku 8.400,00 EUR. 

To so sredstva, ki so v celoti naša in jih pridobimo z najemninami za grobove. 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  1 3 . 2 0 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini cca. 14.000 eur so bila porabljena za vzdrževanje  in obnovo stvarnega 
premoženja. V proračunu imamo predvidena sredstva v znesku 78.316,00 EUR, del je iz naslova 
najemnin. To so lastna sredstva, ki  pa na naš račun pritekajo mesečno do konca leta. Tako ne 
pomeni, da so nam ta sredstva tudi  na razpolago kot likvidna sredstva skozi vse leto. 

39100 KS TRNOVO 5 . 2 8 2  €  

39101 Delovanje KS 5 . 7 4 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev za delovanje KS poteka skladno s predvidevanje, še neporabljena sredstva se 
bodo porabila v drugi polovici leta 2016. 

39102 Prireditve in praznovanja 7 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za prireditve in praznovanja smo porabili za kresovanje 30.04.2016, za  pripravo in 
izvedbo Krajevnega praznika 2016 s koncertom Goriške pihalne godbe in Kresnic z gosti ter 
plesom. V juliju planiramo otvoritev prenovljene »Trnovske hiše«, v septembru 2016 pripravljamo 
predstavitev knjige, ki jo je napisala pokojna ga. Ana Marija Rijavec v sodelovanju z Sazas. Do 
konca leta 2016 želimo krajanom ponudit gledališko igro – komedijo amaterskega gledališča 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  1 5 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz postavke Vzdrževanje krajevnih poti smo in še bomo porabili za ureditev 
nekategoriziranih poti v KS, ki še vedno niso asfaltirane in jih vsakokratno neurje uniči.  

39108 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  3 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev iz postavke Komunalni objekti v KS poteka v skladu s predvidevanji, še 
neporabljena sredstva se bodo porabila za ureditev pokopališča pred dnevom mrtvih ter 
tradicionalno komemoracijo v Spominskem parku NOB. 
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39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  2 6 . 9 5 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večino sredstev te postavke smo porabili glede na plan in sicer za obnovo in opremo stavbe 
sedeža KS Trnovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: 
Mateja Mislej, vodja finančno računovodske službe 
načelnik in načelnice oddelkov ter skrbniki proračunskih postavk 

 
 
 
                                                                                                         Matej Arčon  
                                                                                                            ŽUPAN 
 


