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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU 12)  in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list 
RS 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ____________ sprejel 

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2014 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014. 

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt 
razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2014.  

 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica. 

 

Številka:          410-7/2015- 
Nova Gorica,   
 Matej Arčon 
 ŽUPAN 
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1. SPLOŠNI DEL 
 

UVOD  
 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica prikazuje predvidene in realizirane prihodke in 
druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občinskega proračuna v proračunskem letu 2014, za 
katerega je bil proračun sprejet. V zaključnem računu so prikazane tudi spremembe sprejetega proračuna, 
ki so bile na podlagi veljavnih predpisov uveljavljene med izvrševanjem proračuna. 
 
Pripravljen je na podlagi zakonodaje, ki predpisuje strukturo, vsebino in postopke priprave zaključnega 
računa, ter postopek sprejema in poročanja o sprejetem zaključnem računu. 
Pravne podlage so naslednje: 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 
101/13) 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) 

• Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa 
(Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13) 

• Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) 

Pri pripravi letnega poročila je bil uporabljen Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.) in 104/2010). Mestna občina Nova Gorica posluje kot 
drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih 
postavk in kontroliranju uporablja Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06 – ZUE), 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 
134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009 in  58/2010), Pravilnik o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/2002 in 
134/2003) in Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010) ter 
slovenske računovodske standarde.  

 
Zaključni račun sestavljajo: 

- splošni del zaključnega računa proračuna 
- posebni del zaključnega računa proračuna 
- načrt razvojnih programov 
- obrazložitve zaključnega računa proračuna 

 
Splošni del zaključnega računa sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja. 
Posebni del sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so 
pripravljeni z upoštevanjem institucionalne, ekonomske in programske klasifikacije. 
Tako v splošnem kot tudi v posebnem delu so prikazani podatki o zadnjem sprejetem proračunu, 
veljavnem proračunu in realiziranem proračunu preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in 
sprejetim ter  realiziranim in veljavnim proračunom. 
Načrt razvojnih programov prikazuje podatke o zadnjem veljavnem proračunu in realiziranem proračunu 
preteklega leta s primerjavo indeksa med realiziranim in sprejetim proračunom. 
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Obrazložitve zaključnega računa sledijo strukturi in vsebujejo: obrazložitev splošnega dela, obrazložitev 
posebnega dela, obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, obrazložitev podatkov iz bilance 
stanja ter obrazložitev upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. 
 
 
Delovanje Mestne občine Nova Gorica v letu 2014 je najprej potekalo na podlagi sprejetega Odloka o 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014, ki ga je sprejel Mestni svet na seji 30.12.2013. 
Proračun Mestne občine Nova Gorica je bil sprejet na osnovi naših predvidevanj glede gibanja 
proračunskih prihodkov in proračunskih potreb. 

Pri pripravi proračuna so bila upoštevana makroekonomska izhodišča iz jesenske napovedi: 
- realna rast bruto domačega proizvoda v % -2,4 
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju v % -2,0 
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v % - 4,3 
- predvidena letna stopnja inflacije (dec./dec. preteklega leta) 102,3 
- povprečna letna rast cen (I-XII tekočega leta/I-XII preteklega leta) 102,0 

 

Dne 17.4.2014 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel prvi rebalans proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2014. Predlagani prihodki in odhodki so se v globalu zmanjšali. Predlagano 
zadolževanje pa se je povečalo za 200.000,00 EUR. Z rebalansom so bila v proračun vključena tudi 
dejanska prenesena sredstva po zaključnem računu iz preteklega leta, ki so povečevala razpoložljiva 
sredstva. 

 
Dne 25.11.2014 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel drugi rebalans proračuna Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2014.  Predlagani prihodki in odhodki so se v globalu zmanjšali, prav tako se 
je zmanjšalo tudi predvideno zadolževanje za 1,75 mio EUR. 

 
Skozi proračunsko leto je župan sprejel več prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v 
skladu s 8. členom Odloka o proračunu. 

 
Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastale na podlagi sprejetih zakonov oz. odlokov v letu 2014 ni bilo, 
zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v skladu z 41. členom Zakona o 
javnih financah, niso bili potrebni.  

 
Prenesena sredstva 

Zaključni račun za leto 2013 je izkazoval 6.446.528,84 € prenesenih sredstev na dan 31.12.2013, ki so se 
prenesla v leto 2014.  

Rezultat poslovanja vseh treh bilanc v letu 2014 je bil negativen v višini -5.989.154,34 €, tako da znaša 
stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014, ki se prenašajo v naslednje leto 457.374,50 €. Od tega je: 

- namenski prenos vseh krajevnih skupnosti 250.608,82 € 
- proračunski prenos 206.765,68 € 
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703 - Davki na premoženje 
Realizacija: 2.927.351,74 € 

Realizacija je znašala 2,9 mio  €, kar predstavlja 94,1 % glede na plan. Med davki na premoženje predstavljajo 
največji delež davki na nepremičnine, med njimi pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.  

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so za  pravne osebe znašali 1,723 mio €, za fizične 
osebe pa so znašali 0,666 mio €. 

Davki na premičnine, kamor sodijo davki na vodna plovila so bili realizirani v višini 4 tisoč  €, davki na dediščine in 
darila so bili realizirani v višini 108  tisoč €, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so bili 
doseženi v višini 415 tisoč €. 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Realizacija: 1.101.990,38 € 

V okviru domačih davkov na blago in storitve so realizirani davki na posebne storitve, kamor spada davek na 
dobitke od iger na srečo , ki je bil v letu 2014 realiziran v višini  12 tisoč €, ter drugi davki na uporabo blaga in 
storitev, ki so znašali 1,089 mio € oziroma 93,1 % predvidenega plana. Največji delež med njimi predstavlja 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Zavezanec za pobiranje takse po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  
je javno podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d.  V letu 2014 smo prejeli za 0,9 mio € okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar predstavlja 90,2 % planiranih prihodkov. Višina takse je 
odvisna od količine vode, učinka čiščenja čistilne naprave ter števila priključkov na javno kanalizacijo.  

Neporabljena taksa iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda iz preteklih 
let je na dan 1.1.2014 znašala 2,386 mio €. V letu 2014 so se sredstva takse v višini 1,424 mio   €  v večjem obsegu 
porabila za izgradnjo CČN in pripadajočega kanalizacijskega sistema. Ostanek neporabljene takse v višini 1,864 mio 
€ se namensko prenaša v proračun za leto 2015 in bo v celoti porabljena za izgradnjo Centralne čistilne naprave s 
pripadajočim omrežjem. 

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so znašali 30 tisoč €, kar predstavlja 87,3 % glede na plan. 
Prihodki iz naslova občinskih taks predstavljajo le manjši delež v strukturi teh prihodkov in so v letu 2014 
realizirani v višini 5 tisoč €. Med druge davke na uporabo blaga in storitev pa štejemo tudi turistično takso, ki je bila 
dosežena v višini 151 tisoč €, kar je za 18,5 odstotnih točk višje od načrtovanih tovrstnih prihodkov. Prihodek iz 
naslova turistične takse je namenski prihodek občine, ki se porablja namensko in je v splošnem delu proračuna 
izkazan kot tekoči transfer izkazana na področju gospodarstva. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Realizacija: 7.166.307,62 € 

Nedavčni prihodki predstavljajo 21 % delež v strukturi vseh prihodkov in so bili v letu 2014 realizirani v višini 59,7 
% zastavljenega plana. 

 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Realizacija: 6.745.222,65 € 

Največji delež v tej skupini predstavljajo prihodki od premoženja oziroma prihodki od najemnin in koncesij (konto 
7103), ki so bili realizirani  v višini  6,745 mio €, kar je za 13 % manj, kot smo načrtovali. Mestna občina Nova 
Gorica je v letu 2014 prejela 4,655 mio € od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (vse igralnice in igralni 
saloni), s čimer se nadaljuje trend počasnega upadanja omenjenih prihodkov, saj je bil kljub zmanjšanim 
pričakovanjem plan dosežen le 93,1 %. Prihodki iz  naslova podeljenih koncesij so v letu 2014 znašali 290 tisoč €, 
kar predstavlja 123 % glede na plan, prihodki od najemnin za poslovne prostore pa 397 tisoč  €, kar predstavlja 80,3 
% plana. Prihodki od drugih najemnin so znašali 1,049 mio  €, kar znaša 63,1% plana, večina le teh pa je iz naslova 
najemnin za javno infrastrukturo. Izpad prihodka je iz naslova neplačevanja najemnine za najem smetišča s strani 
Komunala d.d.. 
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V podskupino so uvrščeni še prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
(konto 7100), ki so bili realizirani v višini 0,314 mio €, ki predstavlja nakazilo prenesenih dobičkov iz preteklih let 
podjetja Komunala d.d. ter prihodki od obresti (konto 7102). 

 

711 - Takse in pristojbine 
Realizacija: 11.422,60 € 

Podskupina kontov zajema prihodke od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki občinam pripadajo na podlagi 
Zakona o upravnih taksah in se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa prej omenjenega 
zakona. Zavezanec za plačevanje je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oz. na katerega zahtevo se 
opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi. Takse so bile v   realizirane v višini 11 tisoč €, ker 
predstavlja 103,8 % plana. 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Realizacija: 76.523,87 € 

V to podskupino kontov so vključene globe za prekrške, ki jih izrekajo občinski redarji kot pooblaščene uradne 
osebe, skladno z Zakonom o prekrških ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. V letu 2014 je bilo iz 
tega naslova pridobljenih 62 tisoč € oziroma 3,3 % več sredstev, kot jih je bilo načrtovanih.  

V tej skupini so bila predvidena sredstva iz naslova zamud pri izvedbi investicije Mestno Središče Nova Gorica. 
Zaradi usklajevanja realizacije z državo, smo ta sredstva preknjižili na druge izredne prihodke. 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Realizacija: 39.821,02 € 

Ustvarjena realizacija je dosegla 53 % glede na veljavni plan in je znašala 40 tisoč €. Od tega predstavlja največji  
delež prihodkov ustvarjena realizacija krajevnih skupnosti.  

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Realizacija: 293.317,48 € 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 7,6 % glede na zastavljeni plan. Največji delež predstavlja komunalni 
prispevek, ki je imel v letu 2014 negativno realizacijo. Realizacija je izredno nizka, ker v letu 2014 nismo uspeli 
rešiti medsebojnega pogodbenega razmerja s podjetjem Immorent. Poleg tega smo morali poleg dveh ostalih,  vrniti 
že vplačan komunalni prispevek v višini 420 tisoč € podjetju Gorica Invest. V letu 2014 je bilo vplačano na EZR  
285 tisoč € komunalnih prispevkov. 

Med drugimi nedavčnimi prihodki  je med drugim evidentirano povračilo funkcionalnih stroškov najemnikov v 
občinski stavbi, ki  je doseglo  104 tisoč € . Evidentirani so tudi prihodki od projektov in razpisov v višini 113 tisoč  
€. 

Drugi izredni prihodki so bili realizirani v višini  261 tisoč €. Največji delež med drugimi izrednimi nedavčnimi 
prihodki  je prihodek iz naslova kazni v višini  199 tisoč za zamude pri izvedbi posla investicije Mestno središče 
Nova Gorica. 

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Realizacija: 146.089,00 € 

Kapitalski prihodki predstavljajo izredno majhen delež v celotni strukturi prihodkov, njihova realizacija je bila 
dosegle 97,4 % predvidenega plana. 
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722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 146.089,00 € 

Načrtovani prihodki so vključevali prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014 ter njegovih spremembah in 
dopolnitvah in so bili realizirani 97,4 % glede na plan. Do realizacije prodaje kmetijskih zemljišč ni prišlo, tako da 
celotna  realizacija predstavlja prodajo stavbnih zemljišč.  

 

73 - PREJETE DONACIJE 

Realizacija: 10.498,21 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Realizacija: 10.498,21 € 

Prejete donacije so bile realizirane za 43 % glede na predvideni plan. Glavni razlog za odstopanje je nižja realizacija 
prejetih donacij pri krajevnih skupnostih. 

 

731 - Prejete donacije iz tujine 
Realizacija: 0 € 

Prejete donacije iz tujine niso bile realizirane v skladu z načrtovanji.  Predvideno je bilo nakazilo Veleposlaništva 
Republike Azerbajdžan za namen pokrivanja stroškov postavitve in ureditve muzejske zbirke v prostorih bivše OŠ 
Šempas, v spomin na življenje in borbo narodnega heroja Mihajlova, vendar do realizacije ni prišlo. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Realizacija: 5.961.003,30 € 

Transferni prihodki predstavljajo v strukturi vseh prihodkov 17 odstotni delež in so bili realizirani 69,9 % glede na 
veljavni plan. 

 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Realizacija: 1.130.363,59 € 

Med transfernimi prihodki smo realizirali prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v skupni višini 1,055 
mio € oziroma 75,2 % glede na plan. Realizacija je bila nižja predvsem zaradi zamika izvedbe investicije Centralna 
čistilna naprava in zamika nakazil s strani MKO. 

 V letu 2014 smo iz državnega proračuna prejeli namenska sredstva: 

Za investicije (740001) 

- 125.330,00 € za OŠ Fran Erjavec 
- 20.667,51 € ISO PRA ČN Branik 
- 631.797,58 € CČN 
- 163.896,00 € iz naslova požarne takse 
- 757,62 € za izvajanje programa Gotrawama 
- 5.089,30 € za izvajanje programa Living Fountains 

Za tekočo porabo (740002) 

- 16.506,80 € za subvencije tržnih najemnin 
- 21.263,86 € za urejanje gozdnih poti 
- 45.671,42 € za prevoz otrok (nevarne poti). 
- 8.848,45 € MNZ sofinanciranje medobčinske uprave  
- 223,35 € za izvajanje programa Adria A 
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- 4.256,2 € za izvajanje programa Croctal 
- 3.134,00 € za izvajanje Pot Miru 
- 340,00 € za izvajanje vnosa podatkov  program Ajda 
- 578,46 € za izvajanje programa Gotrawama 
- 930,98 € za izvajanje programa Living Fountains 
- 5.374,42 € za izvajanje programa Solum 

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov je v letu 2014 znašala 75 tisoč €, kar predstavlja 92 % plana. 
Večinski delež le teh predstavlja 48 tisoč € za refundacije stroškov priprave projekta R CERO s strani občine Idrija 
in 27 tisoč  € s strani sofinanciranja medobčinske uprave Občine Brda. 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

Realizacija: 4.830.639,71 € 

Plan smo realizirali v višini 4,83 mio €, kar predstavlja 70 % glede na plan.   

Prejeli smo naslednja sredstva 

iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov: 

- 1.063.717,74 €  za investicijo Mestno središče 
- 1.898,51 €  za projekt Adria A 

iz državnega proračuna iz sredstev EU iz kohezijskega sklada: 

- 3.580.186,33 €  za izvajanje projekta CČN 

iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 

- 10.312,79 €  za izvajanje projekta Gotrawama 
- 71.649,26 €  za izvajanje projekta Living Fountains 

iz državnega proračuna iz sredstev EU iz sredstev drugih evropskih institucij 

- 102.875,08 €  za izvajanje projekta energetska sanacija OŠ Trnovo 

Realizacija prejetih sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov  je precej manjša zaradi zamika investicije 
Centralna Čistilna naprava in zamika refundacije s strani MKO. 

 

 

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 

Realizacija: 539.157,08 € 

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
Realizacija: 539.157,08 € 

Realizacija je dosegla 226,1 % zastavljenega plana. Razlika v odstotkih nastaja, ker  so bila sredstva na določenih 
projektih planirana na kontu 7412. 

Sredstva so bila nakazana za naslednje projekte: 

- 323.523,38 €  za izvajanje projekta ISO PRA kanalizacija Branik 
- 26.645,05 €  za izvajanje projekta Pot miru 
- 10.000,00 € za projekt We are the planet 
- 71.941,07 €  za projekt Solum 
- 11.918,18 € za projekt PRO US ALL 
- 86.751 ,00  € za projekt Croctal 
- 7.403,75  € za projekt PUMAS 
- 617,65  € ostalih sredstev drugih evropskih institucij 
- 357 €  za izvajanje projekta ISO PRE kanalizacija Čepovan 
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402 - Izdatki za blago in storitve 
Realizacija: 8.911.768,62 € 

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih 
proračunskih uporabnikov in pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, krajevnih 
skupnosti, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog in projektov. Realizacija je 90,3 % glede na plan. 

Porabljena sredstva za pisarniški in splošni material in storitve znašajo 1,017 mio €, kar predstavlja 85,4 % glede na 
veljavni plan. Nakup pisarniškega materiala in storitev smo realizirali v višini  34 tisoč € in sicer 81,4 % glede na 
veljavni plan, nakup čistilnega  materiala v višini 42 tisoč € in sicer 95,3 % glede na veljavni plan, storitve 
varovanja zgradb in prostorov v višini 86 tisoč € in sicer 97,1 % glede na veljavni plan, založniške in tiskarske 
storitve in stroške fotokopiranja v višini 109 tisoč € in sicer 91,1 % glede na veljavni plan, stroške prevajalskih 
storitev, lektoriranja in podobno v višini 12.506,56 € in sicer 81,8 % glede na veljavni plan, stroške oglaševalskih 
storitev in objav v višini 106 tisoč € in sicer 81,1 % glede na veljavni plan, stroške računalniških storitve v višini 42 
tisoč € in sicer 60 % glede na veljavni plan, izdatke za reprezentanco v višini 52 tisoč  € in sicer 90,9 % glede na 
veljavni plan, revizorske in svetovalne storitve v višini 70 tisoč € in sicer 139 % glede na veljavni plan. Stroške za 
drugi splošni material in storitve  smo realizirali v višini 379 tisoč € in sicer 79,5 % glede na veljavni plan. Največ 
sredstev iz tega naslova je porabljenih za intervencijske namene, kot je odstranjevanje dreves in ostale intervencije 
ob žledu. 

Izdatke za posebni material in storitve smo realizirali v višini 380 tisoč € kar predstavlja 74,1 % veljavnega plana. 
Najvišji znesek med njimi predstavljajo geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, ki so 
realizirane v višini 172 tisoč € in sicer 106 % glede na veljavni plan ter drugi posebni material in storitve, ki so 
realizirani v višini 163 tisoč € in sicer 54 % glede na veljavni plan. Največji del  in sicer v višini 42 tisoč € je 
realiziranih po posameznih KS, sledijo intervencije ob naravnih nesrečah. 

Izdatke za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije smo realizirali v višini 1,734 mio €, kar predstavlja 
87,9 % veljavnega plana. Najvišji znesek med njimi predstavljajo izdatki za vodo in komunalne storitve, ki so 
realizirane v višini  1,033 mio € in sicer 93,9 % glede na veljavni plan ter izdatki za električno energijo, ki so 
realizirani v višini 0,483 mio € in sicer 93,9 % glede na veljavni plan. Manjši indeks je razviden tudi pri porabi kuriv 
in stroškov ogrevanja, ki je bil realizirana v višini 77 tisoč € in sicer 75,9 % glede na veljavni plan, odvozu smeti z 
realizacijo 52 tisoč € in sicer 34,7 % glede na veljavni plan, telefonu, faksu in elektronski pošti z realizacijo 34 tisoč 
€ in sicer 70,4 % glede na veljavni plan, poštnini in kurirskih storitev z realizacijo 52 tisoč € in sicer 104,7 % glede 
na plan. 

Izdatki za prevozne stroške in storitve so bili realizirani v višini 51 tisoč € kar predstavlja 80,3 % veljavnega plana, 
izdatki za službena potovanja v višini 7 tisoč € kar predstavlja 49,7 % veljavnega plana, izdatki za tekoče 
vzdrževanje v višini 1,331 mio € kar predstavlja 91,8 % veljavnega plana, izdatki za poslovne najemnine in 
zakupnine v višini 245 tisoč € kar predstavlja 94,2 % veljavnega plana ter izdatki za kazni in odškodnine v višini 3 
mio € kar predstavlja 99,9 % veljavnega plana. Za slednji indeks je razlog v tem, da se je izvedlo v začetku leta 
izplačilo na podlagi sodne mediacije podjetju SGP. 

Drugi operativni odhodki so bili realizirani v višini 1,138 mio € kar predstavlja 81,9 % veljavnega plana. Večji delež 
med njimi predstavljajo sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, ki so 
realizirani v višini 172 tisoč € in sicer 89,3 % glede na veljavni plan ter sejnine in pripadajoča povračila stroškov, ki 
so realizirani v višini 146 tisoč €, kar predstavlja 94 % veljavnega plana. Ostale višje realizacije so plačila po 
podjemnih pogodbah, ki so bila realizirana v višini 53 tisoč € kar predstavlja 61,7 % veljavnega plana, plačila 
avtorskih honorarjev, ki so bila realizirana v višini 21 tisoč € kar predstavlja 48,8 % veljavnega plana. Največji 
delež med njimi predstavljajo drugi operativni odhodki,  za katerih namen porabe ne moremo razvrstiti po 
posameznih ekonomskih namenih. Ti so realizirani v višini 664 tisoč € in sicer 82,8 % glede na veljavni plan. 
Največji med njimi so izdatki za plačilo azila za pse, delovanje podjetniških inovativnih idej PTP in konferenco 
COBIK, prireditve, volitve. 

 

403 – Plačila domačih obresti 
Realizacija: 324.569,15 € 

Ker je bila dejanska zadolžitev nižja od predvidene in ker je pri pričetku odplačevanja obresti prišlo do določenega 
zamika je realizacije 91,4 odstotna glede na predvideni plan. Realizacija znaša 324 tisoč  €. 

 

409 - Rezerve 
Realizacija: 290.000,00 € 
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V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za 
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, 
pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče, v višini 290.000 €. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

Realizacija: 12.671.355,04 € 

V strukturi odhodkov so tekoči transferi predstavljali 30 % in so bili realizirani v višini 95,7 odstotkov glede na 
veljavni plan. 

410 - Subvencije 
Realizacija: 484.245,38 € 

Subvencije so bile v letu 2014 realizirane v višini 99 % glede na veljavni plan in  sicer je bila struktura naslednja: 

- Subvencije javnim podjetjem 426 tisoč  € oziroma 99,7 % 
- Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 58 tisoč  € oziroma 94,4 % 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Realizacija: 5.933.633,39 € 

V tej podskupini so bila sredstva namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k 
družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev.  

Nakazane so bile pomoči ob rojstvu otroka  v višini 131 tisoč  € oziroma 93,4 % glede na plan, transferi za 
zagotavljanje socialne varnosti  v višini 118 tisoč  € oziroma 96,4 % glede na plan, nadomestila plač v višini 14 tisoč  
€ oziroma 141,6 % glede na plan, štipendije  v višini 18 tisoč  € oziroma 88,7 % glede na plan. 

Drugi transferi posameznikom so bili realizirani v višini 5,653 mio €, kar predstavlja 98,2 % veljavnega plana. 
Največji znesek med njimi predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, ki je bil 
realizirano v 3,755 mio € in znaša 99,1 % glede na plan, sledi regresiranje prevozov v šolo, ki je bil realizirano v 
višini  0,566 mio € oziroma 93,8 % glede na plan, regresiranje oskrbe v domovih, ki je bil realizirano v višini 0,506 
mio € oziroma 100 % glede na plan,  subvencioniranje stanarin, ki je bil realizirano v višini  0,206 mio € oziroma 
100 % glede na plan. Večji delež med njimi predstavljajo drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, za 
katerih namen porabe ne moremo razvrstiti po posameznih ekonomskih namenih in sicer je poraba znašala 0,538 
mio € oziroma 94,8 % glede na plan Največjo realizacijo med njimi predstavlja sofinanciranje programa pomoči na 
domu v višini 0,397 mio  €.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Realizacija 1.489.459,54 € 

Sredstva so bila porabljena praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb.  Realizacija je bila 2,4 odstotnih točk 
pod načrtovanim veljavnim planom. Realizacija je bila v višini 1,489 mio €. Največji delež med njimi predstavljajo 
transferi društvom ter neprofitnim organizacijam v višini 1,12 mio €, sledi transfer turistični zvezi v višini 254 tisoč 
€. 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Realizacija: 4.755.680,43 € 

V okviru podskupine kontov so se realizirali transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega 
zavarovanja osebam brez prejemkov, ki so bili realizirani  v višini 204 tisoč € oziroma 99,7 % glede na veljavni plan 
in tekoči transferi v javne sklade (Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, Javni sklad malega gospodarstva 
Goriške, Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki so bili realizirani v višini 328 tisoč € oziroma 83,1% glede na 
veljavni plan. 

Pretežni del so predstavljali transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, 
ter izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja in 
požarne varnosti. Realizacija je znašala 4,223 mio €, kar predstavlja 92,4 % glede na veljavni plan. Odstotek je nižji, 
ker smo v letu 2014 začeli izvajati podrobnejše kontrole porabe JZ. Sredstva za plače in ostale prispevke zaposlenih 
so bile refundirane v višini 2,7 mio €, sredstva za blago in storitve pa v višini 1,512 mio €. 
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414 – Tekoči transferi v tujino 
Realizacija: 8.336,30 € 

Realizacija je znašala 8 tisoč € oziroma 179,3 % glede na plan.  Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje 
delovanja EZTS-ja. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Realizacija: 16.453.876,78 € 

Investicijski odhodki so v letu 2014 predstavljali v strukturi vseh odhodkov skupno  39 % in so bili realizirani v 
višini 16,454 mio € oziroma  74,4 % glede na veljavni proračun. 

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Realizacija: 16.453.876,78 € 

Med tovrstnimi odhodki je bil pretežni del porabljen za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije z realizacijo 
13,479 mio €, kar znaša 74,8 % glede na veljavni plan. 

Za nakup zgradb in prostorov smo namenili 1,129 mio €, kar predstavlja 98,7% veljavnega plana, za nakup zemljišč 
pa 0,188 mio €, kar predstavlja 27,2 % veljavnega plana. Za investicijsko vzdrževanje in obnove smo namenili 
0,371 mio €, ki znaša 86,4 % glede na veljavni plan. 

Za nakup opreme smo namenili 0,362 mio €, kar znaša 112,2 % glede na veljavni plan. Največji delež predstavlja 
nakup opreme za učilnice in drugega pohištva, sledi nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča in druge 
opreme in napeljav. 

Znesek v višini 0,905 mio € smo namenili za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor, in 
investicijski inženiring, kar predstavlja 61 % planiranega. Največji delež med njimi predstavljajo investicijski 
nadzor, kije bil realiziran v višini 0,302 mio € ter načrti in druga projektna dokumentacija v višini 0,397 mio €. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Realizacija: 1.422.417,19 € 

Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom ter privatnim podjetjem, posameznikom in 
zasebnikom za investicije. Realizirani znesek v višini 1,422 mio € znaša 75,9 % glede na veljavni plan. 

 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 

Realizacija: 515.073,42 € 

Odhodki so bili realizirani 0,515 mio € oziroma 53 % glede na plan.  Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 213 tisoč  €, kar predstavlja 95,5 % veljavnega plana. 
Večinski sredstev teh sredstev je bilo namenjenih za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. Investicijski transferi 
privatnim podjetjem so bili realizirani v višini 92 tisoč €, kar predstavlja 27,1 % veljavnega plana in sicer so bila 
sredstva dodeljena preko razpisov. Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so bili realizirani v višini 
209 tisoč €, kar predstavlja 51,3 % veljavnega plana. Sredstva so bila dodeljena preko razpisov. 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Realizacija: 907.343,77 € 

V okviru te skupine so bili realizirani transferi javnim zavodom  za investicijsko vzdrževanje in manjše investicije. 
Realizacija je znašala 0,907 mio  € in bila glede na načrtovano 100,7 %.     
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
Vrednost: 23.546,87 € 

750 - Prejeta vračila danih posojil 
Vrednost: 12.710,36 € 

Vračila za dana dolgoročna posojila podjetjem so bila realizirana višini  97,8 % v skladu s pričakovanim planom.  

 

752 - Kupnine iz naslova privatizacije 
Vrednost: 10.836,51 € 

V tej skupini kontov so zajete  kupnine za stanovanja, prodana po Stanovanjskem zakonu v letih 1991 - 1993 in so 
bile realizirane v višini 108,4%. Odplačilna doba se je iztekla, tako da bo prihodkov iz omenjenega naslova v 
bodoče zelo malo. 

 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

Vrednost: 621.716,00 € 

443 - Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih 
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

Vrednost: 621.716,00 € 

Odlivi so bili namenjeni povečanju namenskega premoženja v javnih skladih in sicer Javnemu skladu malega 
gospodarstva Goriške 0,121 mio € in Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica 0,5 mio €. Realizacija je 
bila skladna s planom. 
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C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 3.576.071,93 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 3.576.071,93 € 

Za izvrševanje proračuna je bilo realizirano zadolževanje, ki je bilo malce nižje od predvidenega, ker nismo v celoti 
pokoristili namenskega kredita. Zadolžili smo se v višini 3,576 mio €, kar predstavlja  98,8 % plana. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

Vrednost: 594.999,96 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 594.999,96 € 

V letu smo odplačali dolg v okviru predvidenega in sicer v višini 595 tisoč €. 
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Proračunska rezerva 
 

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad, v katerega so se 
mesečno izločala sredstva do višine, ki jih je določil Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014. V 
letu 2014 je bilo  izločenih z odlokom predvidenih 290.000 €, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa je 
znašalo 875,09 €, kar je skupaj pomenilo 290.875,09 € razpoložljivih sredstev. Poraba je v letu 2014 znašala 
267.609,57 € za namene, ki so razvidni iz priložene preglednice. Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 
31.12.2014, ki se prenaša v naslednje leto, tako znaša 23.265,52 €. 

 

REZERVNI SKLAD

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2014 875,09

II. PRIHODKI 2014 (1+2)
1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 290.000,00
2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 0,00

290.000,00

III. STROŠKI 2014
Intervencija ob žledolomu (zagotavljanje nujnih pogojev za življenje in bivanje) 38.414,20
Intervencija ob poplavi (zagotavljanje nujnih pogojev za življenje in bivanje) 49.678,17
Ureditev površinskih odvodnikov na plazovitem območju Fajdigovšče 81.253,00
Sanacija lokalnih cest in popravilo jave razsvetljave po žledolomu v Lokovcu 24.027,10
Izvajanje nujnih ukrepov na manjših plazovih in usadih 28.537,10
Logistična podpora (geomehanska poročila,elaborati,prehrana,refundacije) 45.700,00

SKUPAJ 267.609,57

IV. STANJE NA RAČUNU 31.12.2014 (I.+II.-III.) 23.265,52  
 

Proračunska rezervacija 
 

Rezervacija je bila v letu 2014 oblikovana v višini 25.000 € in se je skladno z zakonom namenjala za nepredvidene 
namene oz. za primere, ko planirana sredstva v proračunu niso zadoščala. Sredstva so se na podlagi sklepa župana o 
prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam 
realizirala na ustreznem kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %. V letu 2014 je bilo prenesenih 13.500 € na 
postavko 04.003 Prireditve in gostinske storitve in 7.550 € na postavko 04.004 Protokolarne nabave. 

Prerazporeditev so bile predlagane zaradi kritja stroškov izrednih dogodkov in aktivnosti, ki so se pojavili tekom 
proračunskega leta. Vanje se je Mestna občina Nova Gorica vključila z namenom pomoči pri zagotavljanju 
trajnejših družbenih učinkov. Tako smo podprli nekatere aktivnosti: 

- na socialno-družbenem področju (denarna pomoč osmim družinam v stiski namesto ognjemeta na silvestrsko 
noč, večkratna izvedba družabnega večera »Služba ali družina? Oboje!«, dobrodelna družabna prireditev 
»Tečem, da pomagam 2014«, Likovna delavnica osnovnih šol mestne občine ob zaključku šolskega leta, prvi 
dobrodelni 12-urni maraton v centru Nove Gorice, pomoč pri izdaji prvega koledarja z Braillovo pisavo, 
podpora izdelkom iz zelišč težje zaposljivih oseb z okvaro vida), 

- na kulturno – turističnem področju (sodelovanje v 17. Slovenski turistični borzi v Novi Gorici, podpora 6. 
Mednarodnemu glasbenemu tekmovanju in festivalu Svirél 2014, podpora zborniku GOvoRice goriških 
literarnih ustvarjalcev), 

- na podlagi sklepa šestih županov ožje Goriške (sodelovanje pri obeležitvi 70. Obletnice pohoda borcev XXX. 
divizije v Slovensko Benečijo, počastitev 600. Obletnice ustoličenja zadnjega slovenskega kneza na 
Gosposvetskem polju, kritje stroškov izdelave poročnih map za potrebe porok v UE Nova Gorica). 
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2. POSEBNI DEL 
 

2.1. Poroč ilo o doseženih ciljih in rezultatih na 
nivoju Mestne obč ine Nova Gorica po programski 
klasifikaciji 

 

A - Bilanca odhodkov    42.491.338,51 € 
 

 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Realizacija: 339.664 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje vključuje dejavnost mestnega sveta skupaj z izvedbo in nadzorom volitev in referendumov, ter dejavnost 
županov in podžupanov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema. 

0101 - Politični sistem 
Realizacija: 339.664 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega sveta, župana in 
podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Stabilno delovanje organov MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Članom mestnega sveta in njegovim delovnim telesom je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje njihovih 
funkcij, pri čemer jim je bila nudena vsa administrativno tehnična in strokovna podpora ter zagotovljena sredstva za 
njihovo nemoteno delovanje. Prav tako je nemoteno potekalo financiranje političnih strank, ki jim po določilih 
Zakona o političnih strankah, glede na volilni izid pripadajo sredstva za njihovo delovanje. 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Realizacija: 180.517 € 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov ter stroškov sej vključno s 
televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane MS, za člane 
delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS. 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Stabilno delovanje MS in svetniških skupin, ki so v njem zastopane. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dosledno in zakonito smo izvajali naloge na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema. Zagotovili smo 
materialne pogoje in strokovne podlage za nemoteno delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. Naloge so 
bile izvedene pravočasno. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Število sej MS, število sprejetih aktov na sejah MS. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Opravljeno je bilo predvideno število sej mestnega sveta skladno s programom dela. 

 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Realizacija: 94.618 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena za izvedbo volitev občinskih svetnikov in župana, volitve v ožje dele občine (krajevne 
skupnosti) in izvedbo referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o volitvah v lokalne skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba lokalnih volitev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovilo se je pogoje za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v 
skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba lokalnih volitev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Lokalne volitve so bile izvedene. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Realizacija: 64.530 € 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za plačilo poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana 
in podžupanov in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Župan je svoje naloge opravljal nemoteno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je upošteval 
razpoložljiva sredstva. Pri svojem delu mu je pomagal  neprofesionalni podžupan. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Število aktivnosti in nalog, ki jih opravijo župan in podžupani. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Naloge so bile izvedene, gospodarno in učinkovito v okviru predvidenih. 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Realizacija: 66.842 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je lokalna skupnost - občina najmanjša enota lokalne samouprave, ki 
samostojno izvaja politiko na lokalnem nivoju v okviru zakonskih pristojnosti in prenesenih nalog z državne ravni. 
Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega 
vsakoletnega proračuna. Pridobivanje in alokacija sredstev je povezana z določenimi fiskalnimi in administrativnimi 
stroški, ki morajo biti čim nižji glede na dosežene učinke - pravočasno in gospodarno proračunsko porabo. 

Področje proračunske porabe zajema delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega 
odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter 
vzpostavitev učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe. 

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
Realizacija: 36.893 € 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in 
programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, 
kulturni in drugi vidiki). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Priprava uresničljivih razvojnih strategij in projektov, ki bodo pripomogli k hitrejšemu razvoju občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Predvidene študije, elaborati, projektne naloge in projektna dokumentacija so bile le delno realizirane oz. se jih je 
realiziralo v skladu z realnimi potrebami občine, kar upravičuje njihovo izdelavo. Pri izdelavi študij, elaboratov, 
projektnih nalog in projektne dokumentacije se je izhajalo predvsem iz načela racionalnosti. 

 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 
Realizacija: 36.893 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema področje strategije razvoja občine 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica zasledovala usmeritve pri pripravi kohezijske politike Slovenije ter 
razvojne politike razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 ter pripravila izhodišča za pripravo razvojnih strategij 
trajnostnega urbanega razvoja in razvoja podeželja, katerih priprava je načrtovana v 2015. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Na podlagi analiza trenutnega stanja ustrezno pripraviti ukrepe za razvoj občine.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev  
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014, skladno z osnutkom usmeritev Operativnega programa izvajanja 
evropske kohezijske politike pripravila izhodišča za pripravo Trajnostne urbane strategije (TUS), ki bo podlaga za 



 

Stran 26 od 300 

programsko financiranje prioritetnih ukrepov iz sredstev za trajnostni urbani razvoj.  TUS bo usklajen in se bo 
dopolnjeval z lokalno razvojno strategijo za podeželsko območje oziroma za območje LAS. V okviru teritorialnega 
sodelovanja je Mestna občina Nova Gorica sodelovala pri priprav strateških usmeritev Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki se je s potrditvijo strateškega plana na Skupščini EZTS usmerila na področje 
povezovanje naravnih in kulturnih potencialov – turizem,  (strateški projekt Soča), razvoja mreže zdravstvenih in 
socialnih storitev, ter trajnostne mobilnosti (LC Vrtojba). 

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014 s tesnim sodelovanjem s Službo Vlade RS za razvoj in izvajanje evropske 
kohezijske politike kot koordinatorjem priprave operativnega programa ter  organi EZTS GO zagotovila možnost 
izvajanja ukrepov preko mehanizma celotne teritorialne naložbe na območju mestne občine, kar  pomeni neposredno 
pridobljena sredstva za MONG v programskem obdobju 2014-2020. 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Realizacija: 21.175 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom prodaje terjatev in 
kapitalskih deležev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine, nadzor in nemoteno izvajanje funkcij 
računovodenja ter zagotavljanje informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

V letu 2014 se je spremenil način evidentiranja in izvajanja kontrol porabe proračunskih sredstev po postavkah. Cilj 
je dosežen. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Realizacija: 21.175 € 

Opis podprograma 

Vključeni so stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa, provizije, plačila za 
pobiranje občinskih dajatev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane MS, za člane 
delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem in 
nemoteno finančno poslovanje z najmanjšimi stroški. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da smo gospodarno upravljali s premoženjem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Doseganje čim nižjih stroškov lahko merimo edino s primerjavo tovrstnih stroškov med različnimi občinami s 
podobno strukturo proračuna oz. kjer imamo sprejete pogodbene obveznosti s primerjavo podobnih pogodb drugih 
proračunskih uporabnikov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Stroški so bili, kolikor je seveda pri danih provizijah, do najvišje možne mere optimirani. 

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Realizacija: 8.774 € 
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Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Trajen nadzor nad finančnim poslovanjem MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti vsako leto opravi predviden nadzor nad porabo proračunskih sredstev z 
vidika gospodarnosti in zakonitosti. 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Realizacija: 8.774 € 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije članov nadzornega odbora in materialne 
stroške povezane z opravljanjem omenjene funkcije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane MS, za člane 
delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Stabilno delovanje NO MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Nadzorni odbor je imel izpolnjene vse pogoje za svoje nemoteno delovanje na področju nadzora nad porabo 
proračunskih sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Število sej NO in število opravljenih pregledov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Opravljenih je bilo predvideno število sej in  izvedeni vsi predvideni pregledi nad poslovanjem. 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
Realizacija: 37.057 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje na različnih 
področjih.  Vključeno je tudi sodelovanje s Slovenci po svetu ter sofinanciranje programov drugih izvajalcev 
mednarodnega sodelovanja.   

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti, listine o pobratenju  ter usmeritve župana, Mestnega sveta in Komisije za 
mednarodne odnose. 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Realizacija: 37.057 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo občine. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti povečevati 
njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in rezultatov ter vzpodbujati in 
spremljati delovanje slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in širše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Mestna občina igra aktivno vlogo pri čezmejnem delovanju in krepitvi meddržavnih odnosov, kar pozitivno vpliva 
tudi na slovensko narodnostno skupnost v Italiji. 

 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 
Realizacija: 37.057 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške obmejnega in drugega mednarodnega sodelovanja na različnih področjih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, dogovori s tujimi subjekti, listine o pobratenju  ter usmeritve župana, Mestnega sveta 
in Komisije za mednarodne odnose. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti povečevati 
njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in rezultatov ter vzpodbujati in 
spremljati delovanje slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru 
gospodarskega, posebej turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih  medijev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina s svojo stalno prisotnostjo in udeleževanjem na vseh ključnih dogodkih krepi svojo prepoznavnost, 
kar ima pozitiven učinek tako na gospodarsko področje kot tudi na področje turizma. Pri tem veliko pripomore tudi 
pojavljanje v medijih. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti  na mednarodnem področju ob upoštevanju 
navodil in usmeritev Komisije MS za mednarodne odnose.  Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru 
letnega poročanja Komisiji Mestnega sveta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestna občina kot aktivna članica Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) uspešno sodeluje pri 
izvedbi skupnih programov s ciljem usklajenega pridobivanja evropskih sredstev. 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Realizacija: 4.166.196 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskih zadev, informatizacije uprave, obveščanja javnosti, izvedbe 
protokolarnih dogodkov ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut MONG. 

0401 - Kadrovska uprava 
Realizacija: 7.721 € 
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Opis glavnega programa 

Vključena so sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim pravnim in fizičnim osebam v MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

V okviru občinskega praznika so bile podeljene predvidena nagrade. 

 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
Realizacija: 7.721 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o občinskih priznanjih MONG. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim pravnim in fizičnim osebam v MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na podlagi predloga komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja ter odloka o priznanjih Mestne občine Nova 
Gorica je mestni svet podelil nagrade.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Ustrezno število podeljenih priznanj. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Ob prazniku Mestne občine Nova Gorica v letu 2014 sta bili podeljeni dve nagradi Franceta Bevka, in sicer sta jo 
prejela izr. prof. dr. Zoltan Jan in glasbena skupina Avtomobili, tri nagrade Mestne občine Nova Gorica, ki so jih 
prejeli: Bojan Bratina, Bogdan Zoratti in Jožica Golob ter pet plaket Mestne občine Nova Gorica, ki so jih prejeli: 
Igor Komel, Ana Marija Furlan, Turistično društvo Banjšice, sekcija Aktiv žena, Glasbeno društvo Nova in Peter 
Pavel (Franc) Krajnik. 

 

0402 - Informatizacija uprave 
Realizacija: 94.365 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Kvalitetno in stabilno e-poslovanje znotraj uprave in v odnosu do strank. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Zamenjano je bilo predvideno število strojne opreme ter razširjena in nadgrajena obstoječa programska opreme z 
dokupom novih licenc za nemoteno e-poslovanje občinske uprave tako za lastne potrebe kot tudi v odnosu do strank. 

 

04029001 - Informacijska infrastruktura 
Realizacija: 27.417 € 

Opis podprograma 

Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem proračunu. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Stabilno delovanje računalniške strojne opreme. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Nemoteno delovanje računalniške opreme je bilo zagotovljeno, izpadi pa v najkrajšem možnem času odpravljeni. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Nemoteno delovanje računalniške strojne opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru 
napak. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V okviru razpoložljivih sredstev se je posodabljalo informacijske rešitve za učinkovitejše delo notranjih 
uporabnikov.  

04029002 - Elektronske storitve 
Realizacija: 66.948 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške nakupa programske opreme in elektronskih storitev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem proračunu. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Stabilno delovanje računalniške programske opreme. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dokupljene programske rešitve se uporabljajo in služijo predvidenemu namenu, s čimer je cilj dosežen. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Nemoteno delovanje računalniške programske opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v primeru 
napak. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V okviru razpoložljivih sredstev smo financirali tekoče vzdrževanje, ki se nanaša na obstoječe računalniške 
programe. Z nadgradnjami sistemov in uvedbo novih funkcij smo racionalizirali obstoječe delo, tako v smislu 
porabe časa kot tudi materialnih sredstev ( pisarniški material ) ter se prilagajamo zahtevam razvoja zunanjih 
sistemov s katerimi komuniciramo ( elektronsko, brezpapirno poslovanje ). 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Realizacija: 4.064.110 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje 
stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Stabilno delovanje nekaterih spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Kljub velikemu številu protokolarnih in drugih dogodkov so bili le-ti izvedeni na primerni ravni, opravljena je bila 
izvedba osrednjih prireditev ob občinskem prazniku, o vsem pa je bila ustrezno obveščena širša javnost preko 
sredstev javnega obveščanja. Vsi sprejeti splošni akti so bili pravočasno posredovani v objavo, v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi je potekalo tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskega premoženja. 
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04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Realizacija: 54.559 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, sredstva za 
izdelavo celostne podobe občine in izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Oglaševalsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji mestne občine ter ostalo dogajanje, ki je ključno za 
samopromocijo občine. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Število promocijskih sporočil, število pojavljanj v medijih, število uradnih objav. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Oglaševalsko so bile podprte vse prireditve v organizaciji mestne občine ter ostalo dogajanje, ki je ključno za 
samopromocijo občine. Vsi sprejeti akti so bili javno objavljeni, prav tako tudi ostale objave kot so javni razpisi, 
prodaje nepremičnin, zapore cest ipd. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov dnevnega klipinga mestne 
občine in dostopa do objav Slovenske tiskovne agencije STA. Dogajanje v občini ter prireditve mestne občine smo 
predstavili v objavah v časopisu Goriška ter drugih tiskanih in elektronskih medijih. Oglaševalsko smo podprli tudi 
promocijo novoletnih in poletnih prireditev v mestu.  

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Realizacija: 430.612 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic z 
domoznanstveno vsebino,  gostinskim storitvam ter nabavam daril, ki jih Mestna občina ob različnih priložnosti 
podari institucijam ali posameznikom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o državnih praznikih in dela 
prostih dneh. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ohranjanje  tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Mestne občine Nova Gorica in Evropske 
unije, delovanje v duhu humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi daljše 
obdobje ter skozi medijske in druge odzive na delovanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vsi državni in kulturni prazniki, vključno z občinskim praznikom, so bili primerno obeleženi. Ob raznih priložnostih 
so bila podarjena protokolarna darila in pripravljen ustrezen grafični material za protokol. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Vsakoletna izvedba dogodkov ob državnih  in občinskem prazniku ter obeležitve zgodovinskih dogodkov ali 
obletnic po programu. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na delovanje. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Organizirani dogodki so bili izpeljani na ustreznem protokolarnem nivoju, s čimer je bil cilj dosežen. Obeležili smo 
zgodovinske dogodke in obletnice ter spomin na osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale in oplemenitile 
goriški prostor.  
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Realizacija: 3.578.939 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov v lasti občine (tudi krajevnih skupnosti) in investicije v omenjene poslovne prostore. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem, ki ga občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z vzdrževanjem tekočega in investicijskega značaja, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, se ustrezno ohranja oz. 
povečuje vrednost občinskega premoženja in zagotavlja njegova uporabnost. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni prihodek od najemnin in prodaje nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Poslovne prostore, ki so primerni oz. primerno vzdrževani in jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, se 
oddaja v najem ali v upravljanje. Z oddajo v najem pridobivamo sredstva za njihovo vzdrževanje, obnove ter nove 
nakupe.  

V letu 2014 se je izvedlo plačilo sodne poravnave SGP. S tem  je občina pridobila lastništvo nad zemljišči in objekti, 
ki jih občani uporabljajo vsakodnevno. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Realizacija: 3.364.245 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), ter 
ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi. 

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

Realizacija: 7.313 € 

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Mestna občina Nova Gorica se aktivno vključuje v interesna združenja. 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Realizacija: 7.313 € 
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Opis podprograma 

Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Aktivna vključenost občine v medobčinsko sodelovanje in povezovanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina Nova Gorica je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja mestnih občin Slovenije 
(ZMOS). 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Uspešne skupne akcije za zastopanje interesov občine v odnosu do države. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Preko Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije mestna občina z dajanjem pobud in mnenj ter 
z aktivnim sodelovanjem, pripomore k reševanju odprtih vprašanj z državo. Skupnost občin Slovenije tudi zbira in 
objavlja primere dobrih praks, ki nemalokrat zelo olajšajo iskanje ustreznih rešitev v danih situacijah. 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Realizacija: 412.832 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin (krajevnih skupnosti). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru sofinanciranja ožjih delov občine, to je 
krajevnih skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

V skladu s proračunskimi zmožnostmi in potrebami krajevnih skupnosti se izvaja sistem mesečnega financiranja za 
potrebe operativnega delovanja ožjih delov občine. 

 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Realizacija: 412.832 € 

Opis podprograma 

Izdatki v okviru podprograma se namenjajo za  materialne stroške dejavnosti KS in stroške organov KS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut MONG in odlok o proračunu in odlok o delovanju KS. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje nemotenega in uspešnega dela organov KS in izvedbe dejavnosti KS. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z ustreznim financiranjem smo vsem 19 krajevnim skupnostim omogočali njihovo delovanje in izvedbo 
tradicionalnih praznovanj in prireditev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

So vsebovani v finančnih načrtih za posamezno leto in se preverjajo v okviru zaključnega računa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 



 

Stran 34 od 300 

V dveh primestnih krajevnih skupnostih (KS Nova Gorica in KS Solkan) smo financirali po eno redno zaposlitev, v 
vseh ostalih smo zagotavljali materialne stroške za operativno delovanje in sredstva za delovanje sveta krajevne 
skupnosti ter izvedbo letnega programa dela. Finančno smo prispevali tudi k organizaciji krajevnih praznikov, 
tradicionalnih in ostalih priložnostnih prireditev. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Realizacija: 2.944.099 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za  delovanje občinske uprave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Stabilno delovanje občinske uprave in gospodaren pristop do porabe materialnih sredstev 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Zaposlovanje v občinski upravi je potekalo v skladu z zakonodajo in veljavnim kadrovskim načrtom.  Zakonsko 
določene aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem zaposlenih pri delu so se izvajale nemoteno. Usmerjeni smo k 
nižanju proračunskih izdatkov na področjih porabe pisarniškega materiala, udeležbe zaposlenih na raznih 
seminarjih, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodbah in drugih področjih, kjer je to le mogoče.  

 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Realizacija: 2.770.159 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške, povezane 
z delovanjem občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Stabilno delovanje občinske administracije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občinska uprava je delovala skladno s predvidenim načrtom dela. Posodobitev notranjih procesov je izboljšalo 
kakovostno izvajanje pravic porabe proračunskih sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi MS in usmeritvami župana in 
direktorice občinske uprave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Naloge občinske uprave so se izvajale strokovno in ažurno, pri čemer so bila proračunska sredstva uporabljena 
namensko in gospodarno. Zaposlenim je bila nudena možnost izobraževanja glede na potrebe dela predvsem preko 
seminarjev in delavnic. Redno so se izvajali tudi predvideni periodični zdravstveni pregledi. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Realizacija: 173.940 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v upravne 
prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev. 



 

Stran 35 od 300 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, , Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zagotovljeni so bili tako prostorski pogoji kot tudi oprema za nemoteno delo.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Gospodarno upravljanje upravne stavbe ter nabava in nemoteno delovanje opreme, potrebne za delovanje občinske 
uprave. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Na področju vzdrževanja upravne stavbe je bilo opravljeno predvsem redno tekoče vzdrževanje v okviru 
razpoložljivih sredstev.  Potrebno je omeniti, da bo zaradi velike dotrajanosti v bodoče potrebno razmisliti o 
temeljiti obnovi strehe in zamenjavi stavbnega pohištva, tudi zaradi učinkovitejše rabe energije.  

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Realizacija: 1.492.570 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Ocena ogroženosti ter obrambni načrti in načrti zaščite in reševanja (ZIR) za posamezne vrste naravnih in drugih 
nesreč, Program vzdrževanja  operativne pripravljenosti sil in sredstev civilne zaščite in Javne gasilske službe 
(organiziranost, opremljanje, usposabljanje, vaje in urjenje ) po sklepu župana. 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Realizacija: 1.492.570 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred 
požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem ZIR ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Proračunska sredstva so bila namenjena za financiranje pretežnega dela zaposlenih v javnem gasilskem zavodu, ter 
za financiranje delovanja prostovoljnih gasilskih društev in za njihovo usposabljanje.  Skladno s programom je bil 
opravljen tudi nakup in vzdrževanje objektov in opreme, ki so potrebni za delovanje sistema za zaščito in reševanje 
v primeru nesreč. 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Realizacija: 110.170 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite in drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev ter vzdrževanje javnih zaklonišč in druge 
nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. 



 

Stran 36 od 300 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred 
utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter sklepi Poveljstva JGS. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem ZIR ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sistem za zaščito in reševanje je deloval po pričakovanjih in omogočal učinkovito izvajanje intervencij ob nesrečah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni plani izvajalcev in preverjanje izpolnjevanja le-teh, preverjanje operativne pripravljenosti na vajah in 
tekmovanjih in ocena učinkovitosti po intervencijah. Primerjava s sorodno organiziranimi sistemi doma in v tujini. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izvedlo se je predvideno redno vzdrževanje objektov in opreme, skladno z načrtom nabave je bil izveden dokup 
zaščitne in reševalne opreme, izdelani so bili predvideni elaborati in ocene ogroženosti ter ažurirani načrti za 
izvedbo zaščite in reševanja, poravnani so bili stroški za namestitev začasno preseljenih družin. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Realizacija: 1.382.400 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, delovanja poklicnih gasilskih enot 
in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter investicije v omenjene objekte 
in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred 
utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in sklepi Poveljstva JGS. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanje javne gasilske službe in sistema ZIR ter intervencije ob naravnih in 
drugih nesrečah. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnosti s pomočjo prostovoljnih gasilskih društev je zagotavljal primeren 
sistem protipožarne varnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni plani nabav in plani usposabljanja izvajalec sistema ZIR. Preverjanje izpolnjevanja planov izvajalcev, 
preverjanje operativne pripravljenosti na vajah in tekmovanjih in ocena učinkovitosti po intervencijah. Primerjava s 
sorodno organiziranimi sistemi doma in v tujini. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Poleg pretežnega financiranja zaposlenih v javnem gasilskem zavodu in zagotavljanju sredstev za delovanje 
prostovoljnih gasilskih društev je mestna občina namenila sredstva za nabavo prvega napadalnega vozila javnega 
gasilskega zavoda ter vozilo za gašenje gozdnih požarov za PGD Čepovan.. Poraba sredstev požarnega sklada je bila 
izvršena v skladu s sklepom Odbora za dodelitev sredstev požarnega sklada.  

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Realizacija: 6.147 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 



 

Stran 37 od 300 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti  in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu R Slovenije in policije ter Občinskega 
SPVCP. 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Realizacija: 6.147 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnostni v 
cestnem prometu. 

 

08029001 - Prometna varnost 
Realizacija: 6.147 € 

Opis podprograma 

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja SPVCP. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je 
cestnoprometna statistika. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izboljšali  smo kvaliteto na področju izobraževanja, opremljanja, vzgoje, preventive in umirjanja prometa.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvesti dogovorjene akcije in povečati varnost in zmanjšati število nesreč. Osnovni cilji je usposabljanje otrok in 
mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih 
predpisov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Ocenjujemo, da z akcijami resnično vplivamo na boljše ozaveščanje predvsem otrok in mladine glede varnostni v 
cestnem prometu. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Realizacija: 265.928 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilje je vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
in zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji. 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Realizacija: 265.928 € 



 

Stran 38 od 300 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih 
oseb preko programov javnih del. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjševanje brezposelnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju izvajanja enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja je bil dosežen, saj je bilo 
sodelovanje med MONG in Zavodom RS za zaposlovanje zelo uspešno in v korist ter zadovoljstvo vseh, predvsem 
brezposelnih, ki so dobili zaposlitev preko javnih del. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Realizacija: 265.928 € 

Opis podprograma 

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, Državni program javnih del, Proračun MONG. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji so bili uspešno izvedeni v okviru možnosti.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestne občina je v celoti realizirala program izvajanja javnih del, ki ga je v razpisanem programu odobrila območna 
enota Zavoda za zaposlovanje RS. V razpisanem programu javnih del (sofinanciranje občine 25 %) je bilo 
zaposlenih 93 oseb, od tega 8 invalidov pri 38 izvajalcih. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Realizacija: 432.371 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, pospeševanje 
podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdne ceste ter ostalo gozdno in drugo kmetijsko infrastrukturo, ki je v 
lasti Mestne občine Nova Gorica. V to področje sodi tudi skrb za zapuščene živali. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v naslednjih nacionalnih, 
evropskih  in regionalnih dokumentih: 
- Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 
- Programu razvoja kmetijstva 2007-2013 
- Regionalni razvojni program za Goriško za obdobje 2007 - 2013 
Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 -2013(2006/C 319/1) 
Uredba komisije (ES št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, 
Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednja 
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe(ES) št.70/2001 
Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica 
Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica 



 

Stran 39 od 300 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, 
Razvoj raznolikih dejavnosti -temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, 
Razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja. 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Realizacija: 344.761 € 

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključeni izdatki za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in 
prilagajanje podeželskih območij. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v naslednjih nacionalnih in 
regionalnih dokumentih: 
- Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 
- Programu razvoja kmetijstva 2007-2013 
- Regionalni razvojni program za Goriško za obdobje 2007 - 2013   
Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, predvideni za celotno obdobje 2012-2016. Ukrepi so 
naravnani k: 
- povečanju konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, 
- diverzifikaciji dejavnosti, 
- zagotavljanju primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, 
- ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine.  
Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in zagotovilo za 
ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na 
podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali naložbe v: 
- kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje 
- naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih 
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.   
S podporami projektom za ohranjanje in razvoj podeželja bomo izboljšali kakovost življenja na podeželju, 
pripomogli k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter biotske pestrosti. Podrobneje so posamezni projekti 
opisani v nalogah in programih. 
V gozdovih v lasti Mestne občine Nova Gorica moramo zagotavljati pogoje za sonaravno in večnamensko 
gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje njegovih 
socialnih in ekoloških funkcij. Cilji gospodarjenja z gozdovi so: 
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih 
funkcij; 
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdno gospodarski načrti.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči smo spodbujali naložbe v kmetijstvo in nekmetijske 
dejavnosti, ohranjanje tradicije na podeželju, izvajali smo programe opredeljene po pristopu LEADER in projekt 
Living fountains. Izvajale so se tudi različne oblike svetovanja in izobraževanja za podeželsko prebivalstvo. 

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Realizacija: 149.660 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške za prestrukturiranje in prenovo rastlinske, živinorejske in kmetijske proizvodnje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o spremljanju državnih pomoči 



 

Stran 40 od 300 

Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 
Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, 
ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ter izboljšanje higienskih razmer in standardov za dobro počutje živali. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z dodeljevanjem državnih pomoči je občina pripomogla k sledenju zastavljenih dolgoročnih ciljev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči bodo imeli upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost in imajo 
kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi dejavniki. Kmetijska proizvodnja mora biti kontrolirana in okolju 
ter živalim prijazna, razvoj nekmetijskih dejavnosti pa peljati k dvigu kakovosti življenja na kmetijskih 
gospodarstvih. 
Kazalci:  
Število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa 
Število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Sredstva po razpisu so bila namenjena za naložbe v kmetijska gospodarstva, za spodbujanje kakovosti kmetijskih 
proizvodov in za zagotavljanje tehnične podpore, za naložbe na področju dopolnilnih dejavnosti, trženje kmetijskih 
proizvodov in storitev ter za pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev. 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Realizacija: 122.765 € 

Opis podprograma 

Stroški v okviru podprograma se namenjajo za obnovo infrastrukture na podeželju, urejanje vaških središč in 
objektov skupnega pomena na vasi ter za razvoj dopolnilne turistične dejavnosti, ohranjanje domače obrti in 
podobno vključno s podporo interesnih oblik povezovanja, kot so društva in zveze. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
Zakon o kmetijstvu 

Zakon o divjadi in lovstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o spremljanju državnih pomoči 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma so: 
Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območji s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti, 
Ohranjanje kulturne pokrajine, 
Uvajanje alternativnih proizvodnih usmeritev 
Uvajanje in izvajanje razvojnih programov 
Povečanje obsega pridelave na naravi prijazen način 
Izboljšanje odnosa do kulturne dediščine  na podeželju 
Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so: 
Financiranje programov lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog v okviru programa LEADER 
Financiranje drugih projektov in programov za razvoj podeželja 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji so lahko doseženi samo na daljši rok, kar pomeni da bo potrebno kontinuirano prizadevanje za 
razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izvajanje projektov v okviru programa LEADER 
Izdelava operativnih aplikativnih raziskovalnih nalog  



 

Stran 41 od 300 

Vzdrževanje pohodnih in drugih poti, spletnih portalov, zbirk,  
Sofinanciranje izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja 
Kazalci: 
Število podjetniških iniciativ  na podeželju 
Število registriranih dopolnilnih dejavnosti 
Število vključenih društev in posameznikov v projekte v sklopu programa LEADER 
Dolžina vzdrževanih poti, število spletnih portalov in zbirk 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izvajali so se projekti LEADER, za zaključeni projekt Energija okusov se vzdržuje spletna stran, sofinancirali so se 
programi društev za razvoj podeželja in priprava projektov za razvoj podeželja. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 
Realizacija: 72.336 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu 

Zakon o gozdovih 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov 
Spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V skladu s prijavljenim terminskim planom smo izvedli predvidena dela na komasacijskih območjih Rimci I, Rimci 
II, Hrastov hrib in Cerovo – Obramovec. Z izvajanjem del v gozdovih v lasti Mestne občine Nova Gorica so bili na 
podlogi odločb Zavoda za gozdove Slovenije uresničeni dolgoročni cilji. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Urejene površine kmetijskih zemljišč  
Urejene gozdne površine 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V skladu s prijavljenim terminskim planom smo izvedli predvidena dela na komasacijskih območjih Rimci I, Rimci 
II, Hrastov hrib in Cerovo – Obramovec. Na področju gospodarjenja z gozdovi se dela izvajajo po izdanih odločbah, 
v letu 2014 smo začeli tudi z gojitvenimi deli v mestnem gozdu Panovec. Z izvajanjem del v gozdovih v lasti 
Mestne občine Nova Gorica so bili na podlogi odločb Zavoda za gozdove Slovenije uresničeni letni izvedbeni cilji. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Realizacija: 43.750 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja zapuščenih živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Varovanje zdravja zapuščenih živali na območju občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Občina zgledno skrbi za izvajanje vseh zakonskih določil s področja zaščite živali in v ta namen iz leta v leto 
porablja več proračunskih sredstev, kar je vezano predvsem na povečanje števila oskrbovanih zapuščenih živali. 

 



 

Stran 42 od 300 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Realizacija: 43.750 € 

Opis podprograma 

Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti živali. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zdravstveno varstvo zapuščenih živali. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina je z izbiro koncesionarja poskrbela za ustrezen odlov in oskrbo zapuščenih živali. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Število ulovljenih in oskrbovanih zapuščenih živali. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Za vse živali najdene na območju občine je bilo primerno poskrbljeno. 

 

1104 - Gozdarstvo 
Realizacija:  43.860€ 

Opis glavnega programa 

Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programov, ki jih pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije, območna enota Tolmin. Program vključuje programe posameznih krajevnih enot na območju 
MONG in sicer  KE Predmeja,  KE Trnovo, KE Gorica in KE Sežana. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje oz izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav 
tako pa varno in  konkurenčno izkoriščanje gozdov.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah. 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Realizacija: 43.860 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje se izvaja na državnih in zasebnih gozdovih v skladu s tripartitno pogodbo med Mestno občino Nova 
Gorica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove Slovenije iz Ljubljane. 
Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz proračuna (javno naročilo). Mestna občina Nova Gorica 
po izvedbi del pošlje na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevek za refundacijo sredstev v višini 
zneska dogovorjenega s pogodbo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o gozdovih 
- Pravilnik o gozdnih prometnicah 
- Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
- Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih 



 

Stran 43 od 300 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, 
prav tako pa varno in  konkurenčno izkoriščanje gozdov.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste je omogočeno izkoriščanje gozdov in njegovih naravnih danosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izvedba programov vzdrževanja gozdnih prometnic posameznih KE, tako, da te enote lahko v skladu s svojimi  
letnimi programi vzdržujejo posamezne gozdove, jih obnavljajo in izkoriščajo.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Program vzdrževanja, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije je bil v celoti realiziran, delno iz sredstev 
državnega proračuna, delno iz sredstev pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, delno pa iz proračunskih sredstev. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Realizacija: 206.924 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
Realizacija: 206.924 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

JP KENOG je na področju vzdrževanja in širitve daljinskega sistema ogrevanja v mestu Nova Gorica dokaj uspešno, 
pri posodobitev sistema in uvajanju obnovljivih virov energije pa bo potrebno še marsikaj postoriti.   

 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 
Realizacija: 206.924 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje aktivnosti pri projektih oskrbe s toplotno energijo in daljinskim ogrevanjem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Energetski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v MONG 
Samozadostni trajnostni razvoj 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 



 

Stran 44 od 300 

Z interventnimi in obnovitvenimi investicijami se je zagotovilo nemoteno delovanje sistema daljinskega ogrevanja, s 
priklopom novih uporabnikov pa se bo izboljšal izkoristek omrežja. Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev pa bo 
potrebno pristopiti oz. nadaljevati s sistematično sanacijo delov omrežja ter zagotoviti dodatna sredstva. Z 
izvajanjem letne pogodbe energetskega managerja občine – zavod GOLEA in drugih povezanih aktivnosti občina 
sledi zakonskim zahtevam in ustvarja osnove za razvoj oz. investicije na področju energetike. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

-   KENOG - oskrba z daljinsko toploto mesta Nova Gorica (širitve sistema, posodobitev sistema, uvajanje OVE v 
sistem - širitev mestne kotlovnice s kotlovnico na lesno biomaso v sklopu JP KENOG)  
-  GOLEA - izvajanje aktivnosti energetskega managerja po LEK-u (poročanje, uvajanje energetskega 
knjigovodstva oz. CSRE - ciljnega spremljanja rabe energije v MONG, , informiranje občanov, izobraževanje javnih 
uslužbencev, iskanje finančnih virov) 
-  Drugi -. možnost oddaje koncesije za izvajanje gospodarske javne službe  JR ter DOLB,  
  
MONG se je z LEK-om zavezala k uresničevanju ciljev NEP, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, večanju 
deleža OVE v končni energiji ter večanju učinkovitosti rabe energije (URE),..   
Vsakoletno sprejme Mestni svet poročilo o izvajanju aktivnosti LEK in plan za tekoče Bistvena naloga je uvedba in 
izvajanje energetskega knjigovodstva oziroma CSRE - ciljno spremljanje rabe energije, da se pridobi celovit pregled 
nad rabo energije javnih stavb lokalne skupnosti, ter za potrebe delovanja javne razsvetljave. Z izdelavo osnovnih 
kazalnikov ter nastavitve ciljnih vrednosti se nato lahko predlaga in izvaja tako organizacijske ukrepe kakor tudi 
investicijske ukrepe za zmanjšanje rabe energije, kjer služi CSRE tudi za spremljanje doseženih prihrankov po 
investiciji, kar je bistvenega pomena pri javno-zasebnem partnerstvu v primeru pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov s strani zasebnega partnerja.  
Pri celoviti sanaciji javnih stavb se izpostavi še možnost večjih celovitih sanacij preko ESCO modela (javno-
zasebno partnerstvo) ter možnost pridobitve nepovratnih sredstev  za celovito sanacijo šol, vrtcev, knjižnic, v lasti 
občin.  
Pri sanaciji javne razsvetljave se pojavljata dve možnosti, da je investitor občina  ali da se odda koncesijo 
zasebnemu partnerju.  
 
 V šolah in vrtcih se  izvaja  program izobraževanja za potrebe izvajanja organizacijskih ukrepov (zmanjšanje rabe 
energije s pravilnim prezračevanjem, ugašanjem luči, spremljavo rabe energije,).  
  
Poročanje ministrstvu in mestnemu svetu je obvezen element po EZ-1.  
  
Priprava projektnih nalog, iskanje finančnih virov, svetovanje pri energetskem načrtovanju so osnovne naloge t.i. 
energetskega managerja.  
  
Po vzpostavitvi CSRE se postavi cilje:  
- Raba energije kWh/m2 na leto v javnih stavbah po dejavnosti (šole, vrtci, ZD, ostalo) - cilj je pod 100 kWh/m2/a 
- Raba energije za javno razsvetljavo kWh/leto na prebivalce (Uredba 44,5 kWh/leto/prebivalca) 
- Delež OVE v končni rabi energije (vsaj 20%, EU cilj 20, 2020) 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izvedena so bila interventna in obnovitvena dela na toplovodnem sistemu, ključna je bila izvedba priklopov novih 
uporabnikov na sistem daljinskega ogrevanja. Letni program energetskega managerja (GOLEA) je bil bolj ali manj 
v celoti realiziran, izjema je bil le podprogram »iskanje finančnih virov«, saj zaradi zunanjih dejavnikov (menjava 
vlade, zaključevanje finančne perspektive) ni bil objavljen pričakovan razpis za obnovo stavb v lasti lokalnih 
skupnosti. Sistematično smo pristopili k izvajanju programa »informiranje in izobraževanje javnih uslužbencev«. 
Namesto novelacije smo se odločili za izdelavo novega Lokalnega energetskega koncepta, posledično se je projekt 
izdelave energetskih izkaznic za javne stavbe v lasti lokalne skupnosti zamaknil v leto 2015. Tekom leta so se 
posamezni cilji oz. projekti spremenili oz. so jih nadomestili projekti z višjo prioriteto, ključna je dinamika ki se 
kaže pri izvajanju podprograma.  
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Realizacija: 6.358.089 € 



 

Stran 45 od 300 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema široko področje cestnega prometa in infrastrukture ter vzdrževanja železniške infrastrukture.. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Vlada RS je sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki je ključnega pomena za 
hitrejši gospodarski zagon in uresničenje gospodarskih razvojnih ciljev Slovenije. Strategija razvoja Slovenije 
temelji na petih razvojnih prioritetah države. Peto razvojno prioriteto  predstavlja "povezovanje ukrepov za 
doseganje trajnostnega razvoja", v katero so  uvrščeni finančno zahtevni projekti s področij prometa, energetike in 
kakovosti življenja.  

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Realizacija: 6.320.836 € 

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko 
vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče 
vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

" Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste).  
" Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa 
s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z ogroženimi 
skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s 
posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
" Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine s 
skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
" Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  
" Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja cestnega 
omrežja.  
" Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
" Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 
" Sprejemanje pravne regulative.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih in državnih cest, urejanja cestnega prometa in urejanja 
cestne razsvetljave so bila, kjer je bilo to mogoče, izvedena predvidna dela. 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Realizacija: 889.728 € 

Opis podprograma 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno izboljševanje prometne 
infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. V ta namen odpravljamo t.i. črne točke posameznih odsekov.  Na 
območju mesta Nova Gorica in strnjenih naselij  Mestne občine Nova Gorica  izboljšujemo pogoje za uporabo 
prometnih površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, 
kolesarskih  in  pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1) 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica 
Odlok o občinskih cestah 
Pravilnik o vrstah in nivoju vzdrževanja javnih cest.  



 

Stran 46 od 300 

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.  8/10). 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne 
infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Za področje mesta in primestnih naselij ter za področje izven mesta izvajata aktivnosti dva koncesionarja, ki skladno 
s sprejetim letnim programom izvajata predvidena dela. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne 
infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. V ta namen odpravljamo t.i. črne točke posameznih odsekov.  Na 
območju mesta Nova Gorica in strnjenih naselij  Mestne občine Nova Gorica  izboljšujemo pogoje za uporabo 
prometnih površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, 
kolesarskih  in  pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin. Leta 2011 je  začela veljati koncesijska 
pogodba za opravljanje lokalne GJS za vzdrževanje občinskih javnih cest. Koncesijo za vzdrževanje občinskih 
javnih cest na mestnem območju izvaja Komunala d.d. Nova Gorica, za vzdrževanje občinskih javnih cest izven 
mestnega območja pa Cestno podjetje d.d. Nova Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izvedena dela so omogočila zagotavljanje osnovne prometne varnosti, urejena in dopolnjena je bila tudi prometna 
signalizacija. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Realizacija: 593.439 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne 
infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa in podobno. 
Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna 
ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč 
in cest, urejanje avtobusnih postajališč).  
Nove investicije so Ščedenska cesta, Pot na breg v Solkanu, podaljšek Lavričeve ulice, Magistrala, zahodna mestna 
cesta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o cestah (ZCes-1) 
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
- Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica 
- Odlok o občinskih cestah 

Dolgoročni cilji podprograma 

- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste).  
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa 
s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z ogroženimi 
skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s 
posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine s 
skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja cestnega 
omrežja.  
- Zagotoviti nivo vzdrževanja po pravilniku o nivoju vzdrževanja javnih cest 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 



 

Stran 47 od 300 

- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 
- Sprejemanje pravne regulative.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar posledično 
pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 
- Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega nabora 
so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 
- Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. 
- Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi leti prava redkost, 
urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih 
- Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko upravo Nova Gorica pri 
organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja prometne varnosti . 
- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 
- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na obrobju mesta z ustrezno 
podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  
- Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih križiščih; vodenje slabovidnih in 
slepih preko krožnih križišč;  
- Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
- Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih območjih za gradnjo potrebne 
infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, proračun občine. 
- Ureditev evidenc. 
- Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 
- Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo omogočali lažje 
uresničevanje zastavljenih ciljev.  
- Zagotovitev osnovne prometne varnosti.  

KAZALCI OZIROMA NAČINI SPREMLJANJA CILJEV 

- sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  
- zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 
- sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi sosednjimi državami (Italija) 
- usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 
 zmanjšanje števila prometnih nesreč 
- minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 

Vsi ti posegi predstavljajo izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa. Z izgradnjo novih potez pa se ustvarjajo 
pogoji za razvoj območij oz. MONG 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev delno uspešni, saj vsi zastavljeni projekti niso bili 
uresničeni v celoti zaradi objektivnih razlogov, ki so obrazloženi v okviru posameznih proračunskih postavk. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Realizacija: 4.083.569 € 

Opis podprograma 

Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanje negativnih vplivov na 
okolje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega 
značaja Mestne občine Nova Gorica, Odlok o občinskih cestah 
Pravilnik o vrstah in nivoju vzdrževanja javnih cest, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.  8/10). 



 

Stran 48 od 300 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so zagotavljanje in vzdrževanje ustrezne signalizacije, izvajanje ukrepov za umirjanje prometa in 
odstranitev arhitektonskih ovir, urejen mirujoči promet in zagotavljanje kvalitetnega javnega prevoza. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z vsakoletnim postopnim vlaganjem in izvajanjem investicij za omenjeni podprogram se dolgoročni cilji postopno 
uresničujejo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilji so postavitev oz. zamenjava predvidene signalizacije (prometni znaki, 
ogledala), postavitev načrtovanih grbin, osvetljevanje nevarnih prehodov za pešce ter ureditev predvidenih javnih 
parkirišč. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 je mestna občina pokrivala stroške izvajanja mestnega potniškega prometa, tako da je ta za uporabnike 
brezplačen. Prav tako je z Občino Šempeter Vrtojba pristopila k pripravi predloga nove ureditve mestnega 
potniškega prometa, ki bo služil kot osnova pri razpisu nove koncesije za izvajanje navedene gospodarske javne 
službe. Zamenjana je bila dotrajana cestna signalizacija in po potrebi dodana nova, urejeni so bili predvideni prehodi 
za pešce in postavljene grbine. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 
Realizacija: 412.185 € 

Opis podprograma 

Cilj je, da zmanjšamo porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. Vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne 
površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba. Pri širitvi  in tudi rekonstrukciji omrežja JR bomo sledili prej 
navedeni uredbi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Strategija razvoja JR na Območju MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S širitvijo in rekonstrukcijo mreže javne razsvetljave zagotavljamo osvetljenost vseh javnih površin skladno z 
uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja, po drugi strani pa zmanjšujemo stroške. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Strategija razvoja JR na Območju MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Planiran razpis za celovito objavo javne razsvetljave ni bil objavljen, posledično tudi ni bila izvedena investicija in 
niso bili doseženi zastavljeni cilji. Zagotovljeno pa je bilo nemoteno delovanje mreže javne razsvetljave.  
 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Realizacija: 341.916 € 

Opis podprograma 

Na področju se izvaja naloge, ki omogočajo varno in uporabnikom prijazno mrežo občinskih cest in mudijo 
zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu. 
 



 

Stran 49 od 300 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1) 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih 
in regionalnih cestah za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4) 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
Pravilnik o nivojskih prehodih 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

" Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste).  
" Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje prometa 
s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z ogroženimi 
skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s 
posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
" Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine s 
skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
" Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V okviru proračuna so bila namenjena sredstva za izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, kar posledično 
pomeni izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 
" Priprava izvedbene dokumentacije  za državne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega nabora so meritve in analize 
stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 
" Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko upravo Nova Gorica pri 
organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja prometne varnosti . 
" Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 
" Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na obrobju mesta z ustrezno 
podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  
" Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
" Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih območjih za gradnjo potrebne 
infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, proračun občine. 
" Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo omogočali lažje 
uresničevanje zastavljenih ciljev.  

KAZALCI OZIROMA NAČINI SPREMLJANJA CILJEV 

" sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  
" zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 
" sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi sosednjimi državami (Italija) 
" usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 
" zmanjšanje števila prometnih nesreč 
" minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Cilji so bili v manjši meri uresničeni. 

 

1303 - Železniški promet in infrastruktura 
Realizacija: 37.253 € 

Opis glavnega programa 

Sofinanciranje tekočega vzdrževanja nezavarovanih nivojskih železniških prehodov (zagotavljanje preglednosti 
ceste),  poravnava obveznosti do Slovenskih železnic  iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 2001- 2003 
in sofinanciranje opremljanja nivojskih prehodov z zapornicami. Dela se izvajajo v skladu s pravilnikom o nivojskih 
prehodih. 



 

Stran 50 od 300 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vse obstoječe nivojske prehode na območju MONG zavarovati.  Do izpolnitve tega cilja pa zagotavljanje 
preglednosti na cestah na območju nezavarovanih prehodov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Cilji se postopno uresničujejo. 

 

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
Realizacija: 37.253 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje tekočega vzdrževanja nezavarovanih nivojskih železniških prehodov (zagotavljanje preglednosti 
ceste),  poravnava obveznosti do Slovenskih železnic  iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 2001- 2003 
in sofinanciranje opremljanja nivojskih prehodov z zapornicami. Dela se izvajajo v skladu s pravilnikom o nivojskih 
prehodih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4) 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
- Pravilnik o nivojskih prehodih 

Dolgoročni cilji podprograma 

Vse obstoječe nivojske prehode na območju MONG zavarovati. Do izpolnitve tega cilja pa zagotavljanje 
preglednosti na cestah na območju nezavarovanih prehodov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vsi nivojski prehodi še vedno niso zavarovani, zagotavlja pa se preglednost na območju takšnih prehodov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Poplačilo terjatev Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 2001-2003. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 se je zaključilo poplačilo terjatev. 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Realizacija: 1.311.206 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, 
razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o podpornem okolju v podjetništvu, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja gospodarstva in 
turizma v RS, Regionalni razvojni program Goriške regije 2007- 2013, Zakon o izvrševanju proračuna, Statut 
MONG, Proračun MONG 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Realizacija: 496.036 € 

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 



 

Stran 51 od 300 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Naloge in obveznosti na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti  v Mestni občini Nova Gorica so 
pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti in v lokalnih predpisih 
Mestne občine Nova Gorica. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program Goriške statistične regije za 
obdobje 2007 -2013.  

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi , predvideni za celotno obdobje 2010 -2013. Ukrepi so 
naravnani k:  
- pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih con, 
- vključevanju Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, 
- spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in finančnih spodbud, 
- promociji gospodarstva občine, 
- organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih , regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okvirih, 
- razvoju Inkubatorja Univerze v Novi Gorici, ki bo povezal študente, raziskovalce, inovativne posameznike in 
podjetja k snovanju podjetniških in inovativnih projektov, 
- razvoju Medpodjetniškega izobraževalnega centra , ki vzpostavil pogoje za usposabljanje strokovne in 
kompetentne delovne sile. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Skoraj vse načrtovane aktivnosti so bile izpeljane skladno s predvidevanji. 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Realizacija: 496.036 € 

Opis podprograma 

V podprogram so v okviru bilance odhodkov vključena sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za 
razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov, sofinanciranje projektov in poslovnih načrtov enot 
malega gospodarstva, podpora enotam malega gospodarstva in podobno. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, Zakon o podpornem 
okolju za razvoj podjetništva, Strategija razvoja gospodarstva in turizma v RS, Regionalni razvojni program Goriške 
regije za obdobje 2007 -2013, Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 

Dolgoročni cilji podprograma 

Naloge in obveznosti Mestne občine Nova Gorica so določeni na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in 
financiranje te dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Nadaljevale so se utečene aktivnosti na tem področju, ki spodbujajo in pospešujejo podjetništvo na območju Goriške 
statistične regije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilji so opredeljeni v posameznih postavkah. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 smo nadaljevali s financiranjem programov Regijske razvojne agencije in Primorskega tehnološkega 
parka, sofinancirali smo različne aktivnosti Območne obrtne zbornice, podpirali smo dodeljevanje štipendij po 
regijski štipendijski shemi in finančne spodbude za razvoj podjetništva, sofinancirali smo izgradnjo 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra. . 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Realizacija: 815.170 € 

Opis glavnega programa 

Usmeritve razvoja turizma v Mestni občini Nova Gorica opredeljujejo trije osrednji dokumenti. Prvi je Razvojni 
načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2013 (RNUST). To je skupen dokument  slovenskega turističnega 
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sektorja in postavlja globalne usmeritve, cilje in osnovna področja delovanja turističnega gospodarstva. Omenjeni 
dokument sicer predstavlja strategijo razvoja turizma na nacionalnem nivoju, vendar v poglavju "Nadgradnja 
modela organiziranosti slovenskega turizma" opredeljuje tudi lokalni nivo. V tem delu RNUST izpostavlja 
nadgradnjo organiziranosti Lokalnih turističnih organizacij - LTO (v primeru MONG je to Turistična zveza TIC 
Nova Gorica) kot povezavo zasebnega in civilnega sektorja ter povezovanje v med lokalne LTO.  
Drugi pomemben dokument, ki opredeljuje razvoj turizma na regionalnem nivoju je Regionalni razvojni program 
Goriške statistične regije za obdobje 2007 -2013. V okviru navedenega programa je v okviru razvojne prioritete 
"Odličnost v turizmu" zastavljen skupen program vseh trinajstih občin Goriške regije in sicer pod skupnim nazivom 
"Regionalna turistična destinacija Smaragdna pot". Svet regije je na svoji seji dne 19.11.2008 izdal soglasje za 
izvajanje skupnih aktivnosti vseh trinajstih občin  za realizacijo navedenega programa. Nosilec vseh aktivnosti je 
LTO Sotočje. Svet regije je potrdil tudi programski svet v katerega so vključeni predstavniki vseh sodelujočih občin  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi , predvideni za celotno obdobje 2012 -2016. Ukrepi so 
naravnani k:  
- pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov (ureditev Parka miru na Škabrijelu ter 
umestitev Škabrijela in Sabotina v celovito turistično ponudbo Soške fronte, ureditev turistične ponudbe na 
Kostanjevici), 
- Črpanju evropskih sredstev za turistične projekte (Cilj3, Leader, Evropski sklad za regionalni razvoj,..), 
- ustanovitvi javno-zasebnega zavoda, kot nadgradnja obstoječe organiziranosti turizma v MONG, 
- pripravi  prostorske in izvedbene dokumentacije in izgradnji javne turistične infrastrukture, 
- urejanju turistične signalizacije, 
- sofinanciranju društvene dejavnosti preko razpisov (organizacija prireditev, uvajanje itinerarjev, promocijske 
aktivnosti), 
- sofinanciranju in izdaji ugodnih posojil za podjetnike, ki vlagajo v razvoj turistične dejavnosti, 
- pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti (predvsem v Italiji, kot pomembnejšemu 
emitivnemu trgu), 
- sofinanciranju delovanja turistično informacijskega centra in informacijskih točk, 
- sofinanciranju in organizaciji prireditev in praznovanj, 
- aktivnemu povezovanju v regijske aktivnosti (RDO). 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Cilji se v daljšem časovnem obdobju postopno uspešno uresničujejo. 

 

14039001 - Promocija občine 
Realizacija: 10.266 € 

Opis podprograma 

Vključuje promocijske aktivnosti občine kot so promocijske prireditve, predstavitve kulturne dediščine, izdajanje 
kart, zloženk in drugega promocijskega gradiva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Povečati prepoznavnost Mestne občine Nova Gorica kot zanimive, privlačne in varne turistične destinacije 
Povečati  obseg, pestrost in kakovost turistične in druge s turizmom povezane dejavnosti 
Tesneje povezati ponudnike turističnih in s turizmom povezanih storitev in proizvodov na celotnem območju 
Mestne občine Nova Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina Nova Gorica je medijsko zelo prepoznavna, za kar gre zasluga vsekakor tudi kontinuiranemu 
vlaganju sredstev v to področje.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Povečati povprečno dobo bivanja, število gostov, število  nočitev in dvig turistične potrošnje. Kazalci s katerimi 
bomo merili cilje so: 
Število gostov, število nočitev, turistična potrošnja, število domačih gostov, število tujih gostov 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Z izdelavo promocijskega gradiva in izvajanjem turistične promocije skuša občina v največji možni meri privabiti 
goste.  
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Realizacija: 804.903 € 

Opis podprograma 

Sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnih društev in drugih turističnih organizacij, 
sofinanciranje prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Zakon o igrah na srečo. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni razvojni cilji Mestne občine Nova Gorica kot turistične destinacije do leta 2016 upoštevajoč razvojne 
možnosti,  trende, sposobnosti in neizkoriščene priložnosti, je okrepiti vrsto, kakovost in obseg turistične ponudbe in 
povpraševanja za: 
Odpravo obstoječih strukturnih neskladij v turistični ponudbi in povpraševanju 
Povečanje dodane vrednosti turizma v turistični destinaciji Mestne občine Nova Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva uspešno uresničujemo, kar 
dokazujejo tudi zabeleženi rezultati. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Nadgradnja obstoječih in oblikovanje novih turističnih proizvodov 
Izvedba javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev  in programov turističnih društev 
Uresničitev razvojnih investicijskih projektov v ureditev javne turistične infrastrukture 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 smo sredstva vlagali v Park miru na Sabotinu, stalno razstavo na meji, obnavljali in urejali smo 
turistično infrastrukturo, sofinancirali smo Turistično zvezo in njene programe ter programe turističnih društev, ter 
sofinancirali turistično informacijski center in info točke. V letu 2014 se je uspešno nadaljeval tudi projekt Solum. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Realizacija: 7.147.021 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge, opredeljene v statutu občine in v zakonskih predpisih, ki so usmerjene k ohranjanju narave 
in izboljšanju stanja okolja.  
Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi 
naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. 
Področje vključuje spremljanje stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja in s podzakonskimi 
predpisi zagotavlja lokalna skupnost. Pomembno je zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti.  
Program urejanja voda obsega aktivnosti rabe, urejanja in varstva voda ter izvajanje obvezne gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami. 
Področje odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje nastajanja komunalnih in nevarnih odpadkov na izvoru, 
vzpostavitev sistema za upravljanje z odpadki, izgradnjo in posodobitev infrastrukture za ravnanje z odpadki ter 
sanacijo odlagališč odpadkov in starih bremen. 
Področje zajema informacijsko promocijsko dejavnost, sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugimi 
ključnimi javnostmi, sofinanciranje njihovih projektov in programov ter podporo vzgoji in izobraževanju na 
področju varstva okolja in urejanja prostora. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Izhodišča za delo so podana v slovenski in evropski zakonodaji, sklepih vlade glede doseganja izboljšanja stanja 
posameznih okoljskih prvin, nacionalnem programu varstva okolja ter v občinskih odlokih oziroma programih. 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Realizacija: 149.129 € 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za gradnjo in vzdrževanje odlagališč odpadkov, sanacijo nelegalnih odlagališč, odvoz 
kosovnih in drugih posebnih odpadkov, izplačila odškodnin za komunalno deponijo ter nabavo opreme.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica; 
Odlok o koncesiji za Urejanje in čiščenje javnih površin;  
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/06 s spremembami ); 
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja    komunalne in padavinske 
vode. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zniževanje količine odpadkov, povečevanje ločevanja odpadkov 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zaradi zaustavitve projekta RCERO cilj ni dosežen. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Postopno zmanjševanje onesnaževanja okolja in zmanjševanje obremenjevanja okolja 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Zaradi zaustavitve projekta RCERO cilj ni dosežen. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Realizacija: 6.860.528 € 

Opis podprograma 

Ključne investicije na področju ravnanja z odpadno vodo je izgradnja oziroma obnova kanalizacijskega sistema in 
čistilnih naprav.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih naprav 
Navodilo za vodenje postopka javnega naročanja ter za evidentiranje naročilnic, pogodb in sklepov župana, št. 430-
5/2009 z dne 01.10.2009 (interne objave); 
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 s spremembami) 
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/08) 
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja      komunalne in 
padavinske vode. 
Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
Odlok o gospodarskih javnih službah v MONG 
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vodah 
 Zakon o cestah. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Izboljšanje stanja vodnega okolja 
Varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih 
Dvakrat letno pregled in čiščenje  peskolovcev 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji se postopno uresničujejo. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma  

Gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
Zagotoviti sredstva za postopno približevanje zgoraj navedenemu cilju. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije ter čistilnih naprav je potekala po programu dela in v skladu z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Z izvedbo projektov v okviru podprograma se nadaljuje doseganje dolgoročnih 
ciljev, da se omogoči vsem prebivalcem občine priključitev na kanalizacijsko omrežje za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda in s tem se zagotovi boljše stanje vodnega okolja. Pri izvedbi projektov smo v letu 2014 
pridobili oz. koristili tudi nepovratna sredstva s strani države in EU (Kohezijski sklad in Strukturni sklad EU). 
Največji projekt v okviru tega podprograma je izgradnja Centralne čistilne naprave Nova Gorica, v katerega so 
vključene poleg MO Nova Gorica še občina Šempeter-Vrtojba in občina Miren-Kostanjevica. Projekt je sofinanciran 
s strani Kohezijskega sklada in države, za kater je bil v letu 2014 izdan tudi sklep s strani MOP in podpisane so bile 
tri sofinancerske pogodbe. Fizična izvedba projekta se je pričela januarja 2014, glede na terminski plan pa se bo 
zaključila konec leta 2015. 
 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Realizacija: 2.595.418 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj, načrtovanje poselitve v prostoru in komunalno dejavnost na 
področju občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Realizacija: 35.453 € 

Opis podprograma 

Predvidena sredstva se namenjajo za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov, urejanje mej 
občine ter poimenovanje ulic in naselij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003 - ZZK-1 in 33/2007 - 
ZPNačrt) 
Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B in 108/2009 - ZPNačrt-
A) 
Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - odločba US) 
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN (Uradni list RS, št. 50/2006) 
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 
25/2008). 

Dolgoročni cilji podprograma 

Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi vzpostavitev  in redno vzdrževanje evidenc 
stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine v geokodirani obliki z možnostjo pregleda in obdelave 
podatkov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Katastri gospodarske javne infrastrukture se ustrezno vodijo, ažurirajo in dopolnjujejo, s čimer je cilj dosežen 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Vsakokratne sprotne potrebe vnosa novih podatkov in usklajevanja stanj za potrebe priprave in vzdrževanja 
ažurnega Prikaza stanja prostora. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 
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Prikazi stanja so ustrezno ažurirani. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Realizacija: 1.935.088 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, 
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj rednega vzdrževanja pokopališč in poslovilnih objektov  je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje 
poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti. Dolgoročno pa izpeljati investicije: 
širitve pokopališč, rekonstrukcije nekaterih obstoječih poslovilnih objektov in dokončanje ter gradnja novih 
poslovilnih objektov za zagotovitev primernega standarda izvajanja pokopaliških dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Poslovanje je bilo gospodarno, kljub temu pa se nekatere investicije, predvsem na področju oskrbe z vodo, zaradi 
objektivnih razlogov niso izpeljale v celoti. 

 

16039001 - Oskrba z vodo 
Realizacija: 414.181 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo. 
Zaključujemo izgradnjo vodovoda v okviru projekta Zaščita  vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno 
vodo Trnovsko -Banjške planote in Vipavske doline.  V teku je tudi zaključevanje  manjšega vodovoda ob naselju 
Šmihel, ki izboljšuje oskrbo s pitno vodo. Ostale postavke predstavljajo nadaljevanje izgradnje vodovodnega 
omrežja in vodohranov po naseljih Mestne občine Nova Gorica s poudarkom na zagotavljanju čiste pitne vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 
Odlok o oskrbi s pitno vodo  
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

Dolgoročni cilji podprograma 

Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanje obstoječih 
Izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne vode. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilj se postopno uspešno uresničuje, saj s kontinuiranim vlaganjem v omenjeno področje vsako leto obnovimo in 
dogradimo določeno število vodovodov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja 
Število novih priključkov 
Kvaliteta pitne vode v vodovodnih sistemih 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Dograjeni so bili vodovodni sistemi naselja Gradišče in vodovodni sistem severno od naselja Čepovan, dokončana je 
bila izgradnja dela vodovodnega sistema naselja Ravnica. Rekonstruiral se je del vodovodnega sistema naselja 
Grgarske Ravne, dogradil se je vodovod v Ulici Vinka Vodopivca. V mestu sta se rekonstruirala odseka 
vodovodnega omrežja v delu Grčne in delu Ulice Milojke Štrukelj. Obenem so se izvajala dela na vodarni Mrzlek in 
črpališču Lepenje.Večina predvidenih rekonstrukcij in dograditev je bila izvedenih skladno z načrti, del prvotno 
planiranih obnov in dograditev pa bodo izvedene v prihodnjih letih. 
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Realizacija: 388.791 € 

Opis podprograma 

Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti. Cilj 
je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot tudi zaključitev projekta na centralnem mestnem 
pokopališču v Stari Gori, ki obsega: 
 -zagotoviti primeren standard izvajanja pogrebne svečanosti, 
- razširitev žarnega pokopališča, 
- zaključitev glavnega objekta s poslovilnimi vežicami, 
- izgradnja kostnice, 
- ureditev novih grobnih polj s spremljajočo infrastrukturo, 
- ureditev nove servisne poti s parkirišči - krožna pot, 
- ureditev druge faze dostopne pešpoti in  
- ureditev avtobusnega postajališča in obračališča za mestni promet. Cilj rednega vzdrževanja pokopališč in 
poslovilnih objektov pa je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje poslovilnih objektov pred 
propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o graditvi objektov ZGO 1-b,  Zakon o urejanju prostora-ZUREP, Odlok o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter urejanju pokopališč. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti z upoštevanjem pietete do umrlih na vseh 
pokopališčih na območju MONG, tako, da ne bo nikjer več potrebno pokojne pred pogrebom imeti doma ampak bo 
za vse poskrbljeno na urejenih pokopališčih z urejenimi poslovilnimi objekti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji se skozi daljše časovno obdobje postopno uresničujejo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letno zaključiti vsaj dva poslovilna objekta ali pa širitev klasičnega oz. žarnega pokopališča, kjer že zmanjkuje 
prostih grobnih mest. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Predvidena investicijska dela niso izvedena v celoti oziroma so prilagojena razpoložljivim sredstvom, tudi redna  
vzdrževalna dela na  pokopališča v Stari Gori so bila prilagojena razpoložljivim sredstvom. Večja vzdrževalna dela 
pa bodo morala počakati naslednje proračunsko obdobje.  

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 
Realizacija: 20.290 € 

Opis podprograma 

S praznično okrasitvijo mesta in naselij želimo izboljšati videz mesta in naselij v času prazničnih dni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 s spremembami), Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Lepo okrašeno mesto v Božično - Novoletnem času na podlagi sodobnega načrtovanega pristopa ob uporabi 
okraskov, z majhno porabo el. energije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilj je bil le delno dosežen saj ni bila nabavljena nova okrasna oprema. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Naš letni cilj  je bil z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in razpoložljivimi okraski izpeljati Božično – novoletno 
krasitev mesta in praznično izobešanje  zastav. 



 

Stran 58 od 300 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V okviru razpoložljivih sredstev smo z gospodarnostjo poleg zastavljenega cilja uspeli okrasiti tudi nekatere dele 
ulic, ki v preteklih letih niso bile deležne Božično – Novoletne krasitve.  

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Realizacija: 1.073.189 € 

Opis podprograma 

Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 s spremembami), Koncesijska pogodba o urejanju in čiščenju javnih 
površin, Pravilnik o urejanju in čiščenju javnih površin. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje izvajanja komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvajanjem koncesijske pogodbe se je izvajalo naloge urejanja in čiščenja javnih površin v  mestu in primestnih 
naseljih v skladu s potrjenim letnim programom izvajanja del, ki pa odstopa od nivoja vzdrževanja , ki ga 
predvideva pravilnik in je prilagojen razpoložljivim sredstvom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Urejanje in čiščenje javnih površin v skladu s potrjenim letnim program in izvajanje ostale splošne komunalne 
dejavnosti in primerne hortikulturne ureditve mesta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Cilji je dosežen saj je letni program omejen razpoložljivim sredstvom. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Realizacija: 165.383 € 

Opis glavnega programa 

Lokalne skupnosti  vodijo na svojem  področju stanovanjsko politiko in zagotavljajo osnovne bivanjske pogoje 
svojim občanom. Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj stanovanjske politike občine je zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti stanovanjskega 
problema, osnovne pogoje za bivanje, skrbeti za ohranjanje in obnavljanje obstoječega stanovanjskega fonda. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Cilji so bili delno doseženi, ker predvidena širitev stanovanjskega fonda za potrebe prosilcev ni bila izvedena v 
celoti. 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Realizacija: 165.000 € 

Opis podprograma 

V bilanci odhodkov se sredstva v okviru podprograma namenjajo za delovanje občinskega javnega stanovanjskega 
sklada. 

 



 

Stran 59 od 300 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev za delovanje Stanovanjskega sklada izvira iz Odloka o ustanovitvi 
stanovanjskega sklada in temeljnih pristojnosti občin v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Stanovanjskem 
zakonu. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji je učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih 
stanovanj oz. kvadratnih metrov stanovanj na 1000 občanov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji se počasi, postopno uresničujejo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Doseganje večje izkoriščenosti obstoječega stanovanjskega fonda glede na predhodna leta. 
Vlaganja v obstoječa stanovanja  in vlaganja v nakup novih stanovanj glede na zaposlene na skladu. 
Število občanov na čakalni  listi glede na predhodno leto. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Cilji so delno uresničeni. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Realizacija: 383 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in 
Slovenske odškodninske družbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 

Dolgoročni cilji podprograma 

Pravočasno izvrševanje vplačil na naslov Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe. Mesečne in 
letne obveznosti se zmanjšujejo glede na iztek roka za obročno odplačilo kupnin za stanovanja po Stanovanjskem 
zakonu, ki je potekalo v obdobju 1993 - 1996. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Obveznosti so bile poravnane tekoče. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Pravočasno plačilo mesečnih obveznosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Obveznosti so bile poravnane tekoče. V letu 2014 so se zaključile zadnje pogodbene obveznosti. 

 

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

Realizacija: 369.020 € 

Opis glavnega programa 

Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je ohranjanje in povečevanje fonda stavbnih zemljišč z namenom zadovoljevanja potreb 
investitorjev za gradnjo novih objektov. 

 



 

Stran 60 od 300 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti doseženi. 

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
Realizacija: 123.878 € 

Opis podprograma 

Urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1,  Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt,  Zakon o graditvi objektov 
ZGO1-b 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji so bili delno uresničeni, ker se nekatere investicije zaradi neuspešnega pridobivanja zemljišč niso izvedle, 
drugje je najprej potrebno sprejeti OPPN, da se bo urejanje lahko izvedlo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izdelava predvidenih programov opremljanja za sprejete OPPN-je ter izdelava predvidene projektne dokumentacije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Gradnja javne komunalne infrastrukture je bila izvedena , kjer so bilo za to podani pogoji. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 
Realizacija: 245.142 € 

Opis podprograma 

Pridobitev  zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih  infrastrukturnih projektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica  

Dolgoročni cilji podprograma 

Izvedba potrebnih odkupov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji so bili glede na obstoječe potrebe uresničeni. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Realizacija letnega načrta pridobivanja stavbnih zemljišč. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Doseganje ciljev je razvidno iz Poročila o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Realizacija: 286.805€ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja, 
preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih 



 

Stran 61 od 300 

kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do 
najvišje možne stopnje zdravja.  
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje zdravstvenega 
varstva na svojem območju.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:  
" Zakon o zdravstveni dejavnosti  
" Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
" Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
" Zakon o lekarniški dejavnosti  
" Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 - 2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci 
zdravstvenih storitev" 
" Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  
" Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 

 

1702 - Primarno zdravstvo 
Realizacija: 12.500 € 

Opis glavnega programa 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.  
V Mestni občini Nova Gorica delujejo trije javni zavodi:   
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, 
- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, 
- Goriška lekarna Nova Gorica. 

Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in 
fizične osebe na podlagi koncesije.  
Delo in pristojnosti mestne občine na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo na izvajanje nalog, ki izhajajo 
iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o lekarniški dejavnosti in Zakona o zavodih.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove in lekarne ter 
spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z 
namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov 
kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Cilji so uresničeni, saj občina zagotavlja ustrezno izvajanje zdravstvenih dejavnosti in aktivno sodeluje pri reševanju 
prostorske problematike. 

 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Realizacija: 12.500 € 

Opis podprograma 

Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh 
skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, 
patronažno varstvo in laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja družinsko medicino ter preventivno in 
kurativno zobozdravstvo, medicino dela, fizioterapijo. Vzpostavljeni programi - delovanje ambulante v Čepovanu - 
potekajo naprej, potrebna sredstva zagotavljata poleg mestne občine javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno 
varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. 
Lokalna skupnost zagotavlja še dodatna sredstva za dopolnilne programe javnih zavodov s področja primarnega 
zdravstvenega varstva (sofinanciranje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti).  

 



 

Stran 62 od 300 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstveni dejavnosti  
- Zakon o zavodih  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je izvedba investicije izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, ohranitev splošne in 
zobozdravstvene ambulante v Čepovanu ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti .  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na področju investicije v izgradnjo prizidka je projekt v pripravljalni fazi. Ambulanti v Čepovanu in za zdravljenje 
bolezni odvisnosti delujeta nemoteno. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na podlagi letnih 
poročil in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V Čepovanu delujeta tako splošna kot tudi zobozdravstvena ambulanta, ki sta sofinancirani s strani občine, program 
Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti je bil realiziran v celoti. S tem lahko rečemo, da so bili zastavljeni cilji 
uresničeni. 

 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 
Realizacija: 16.300 € 

Opis glavnega programa 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje 
programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.   

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega zdravja 
občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih bolezni in raznih 
oblik zasvojenosti, predvsem med mladimi.   

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Izvajali so se programi namenjeni preprečevanju vseh oblik zasvojenosti in programi za krepitev zdravja 
prebivalstva in ozaveščanje o zdravem načinu življenja. 

 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
Realizacija: 16.300 € 

Opis podprograma 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje 
programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. 

 



 

Stran 63 od 300 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in 
ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 
- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil, 
- upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, 
- zadovoljstvo uporabnikov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem neprekinjenega izvajanja aktivnosti na tem področju se kažejo rezultati, ki uresničujejo zastavljene 
cilje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravja in 
ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 
" spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil, 
" upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, 
" zadovoljstvo uporabnikov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Na področju zasvojenosti se je izvajal program preprečevanja vseh oblik zasvojenosti, ki je bil koordinairan s strani 
Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje 
programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Realizacija: 258.005 € 

Opis glavnega programa 

Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko urejena in 
niso pokrita  zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Sem spada zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 12. členu določa obvezno in prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti na več načinov, eden od teh 
je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v 
Mestni občini Nova Gorica in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v mestni občini ter otroke 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 zdravstveno zavarovanje.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj je zagotavljanje zakonskih obveznosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Ker je obveznost zakonska in na ceno storitev občina ne more vplivati, je cilj že s samim izvajanjem zakonskih 
obveznosti dosežen. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Realizacija: 204.293 € 

Opis podprograma 

Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja mestna občina zagotavlja plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne 
morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina je v letu 2014 vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo 
pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja le-to tudi zagotavljala. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si teh stroškov ne 
morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestna občina je v letu 2014 vsem, ki jim je na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo pripadalo 
pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja le-to tudi zagotavljala. Število  se zaradi sprememb 
statusa mesečno spreminja. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Realizacija: 53.711 € 

Opis podprograma 

Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po Pravilniku o 
pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene 
na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških 
preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja nesreče. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti  
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in sofinanciranje 
mrliško ogledne službe.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mrtvoogledna in dežurna služba je ustrezno organizirana in deluje v skladu z namenom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj in kazalci so spremljanje aktivnosti na tem področju. Ker gre za zakonsko obvezo lokalne 
skupnosti, na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Organizacija in delovanje mrliško pregledne službe je potekalo v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu 
opravljanja mrliško pregledne službe. 
 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Realizacija: 3.656.840 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami 
bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika v 
skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, je pomembna sestavina 
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vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja 
posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje 
in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni 
kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Tako kultura v najširšem pomenu besede dejavno sooblikuje tudi podobo 
Nove Gorice, zato slednja izkazuje javni interes pri podpori še posebej tistih vsebin, ki bistveno prispevajo k 
spodbujanju ustvarjalnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ljudi ter s tem k 
razvoju občine kot celote. 
Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne dobrine z 
zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter s skrbjo za kulturno 
raznolikost in identiteto.  
Mestna občina Nova Gorica izvaja naslednje glavne naloge s področja kulture: 
1.1.  V obliki javnih služb na naslednjih področjih: 
a) Ohranjanje nepremične kulturne dediščine  
Javna služba varstva nepremične kulturne dediščine sodi v pristojnosti države in jo izvaja Zavod RS za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije - območna enota Nova Gorica. V pristojnosti MO Nova Gorica je urejanje statusa 
lokalnih kulturnih spomenikov ter skrb za ohranjanje nepremične kulturne dediščine v lasti MONG. 
b) Ohranjanje premične kulturne dediščine 
Programe s področja varstva kulturne dediščine izvaja javni zavod Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, katerega 
ustanoviteljica je MONG.Ker ta zavod izvaja svoje programe za območje več občin, je njegova dejavnost javne 
službe financirana iz državnega proračuna, MONG skrbi za infrastrukturo ter za občinske programe, s katerim zavod 
dopolnjujejo svojo dejavnost skladno s posebnimi občinskimi potrebami. Skrb za arhivsko dejavnost izvaja 
Pokrajinski arhiv Nova Gorica, katerega dejavnost in financiranje je v pristojnosti države. 
c) Knjižničarstvo 
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je splošna knjižnica, ki izvaja javno službo 
knjižničarstva na območju šestih občin, od tega jih je pet (vključno z MONG) ustanoviteljic knjižnice, v eni pa 
izvaja dejavnost pogodbeno. Dejavnost zavoda in nakup knjižnega in drugega gradiva se financira iz občinskih 
proračunov v deležih po številu prebivalcev.  
d) Dostopnost umetniških programov 
Javno službo na področjih produkcije in distribucije umetniških programov na območju MONG izvajajo javni 
zavodi Kulturni dom Nova Gorica (občinski javni zavod, financira ga MONG) in SNG Nova Gorica (državni zavod, 
javno službo financira država, občina pa sofinancira nekatere "lokalne" programe). 
e) Skrb za ljubiteljsko kulturo 
Javno službo izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - državni javni sklad z območno izpostavo v Novi Gorici. 
MONG sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti s sofinanciranjem programa javnega sklada, kulturnih društev 
(na osnovi javnega poziva, ki ga pogodbeno za občino izvede javni sklad) ter dveh zaposlenih. 
1.2. S sofinanciranjem programov v javnem interesu: 
Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
programov in projektov v MONG se z javnim razpisom izbere programe na različnih področjih kulturne 
ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna MONG. 
1.3. MONG zagotavlja pogoje za delovanje javnih služb na področjih kulture ter za izvajanje kulturnih dejavnosti 
tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo (prostori in  oprema) ter v proračunu za ta namen načrtuje sredstva za 
investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme. 
1.4. Izvajanje nalog statusno-pravnega značaja za javne kulturne zavode, ki jih je ustanovila Mestna občina Nova 
Gorica.  
1.5. Opravljanje upravnih, strokovnih in razvojnih nalog na področju kulture. 

 
Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu 
klubov in društev, ki delujejo na področju Mestne občine Nova Gorica. Danes jih imamo registriranih že precej 
preko 100 v katerih sodeluje nekaj tisoč občanov in občank. 

Vsekakor pa taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih kategorij v 
športni dejavnosti. Število aktivnih v športnih klubih se neprestano povečuje. Vendar se ne moremo s tem 
zadovoljiti pač pa iskati oblike za povečanje aktivnosti ter širiti svobodno in neformalno ukvarjanje s športom in s 
tem bogatiti prosti čas. 

Mestna občina Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: mestna občina) se uvršča med občine, ki namenjajo zelo visok 
delež sredstev za šport. Športna infrastruktura je zelo solidno urejena s čimer je poskrbljeno za veliko število občank 
in občanov, ki se ukvarjajo s športom, bodisi tekmovalno ali rekreativno in kar ima za posledico pozitivne učinke, ki 
se kažejo na vseh področjih življenja. Imamo več kot sto delujočih klubov in društev ter zelo široko paleto športnih 
panog, ki omogočajo občanov udejstvovanje na različnih področjih. 

 
Mladinska dejavnost pomeni načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega izobraževanja, ki je zasnovan z 
namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje osebni in socialni razvoj mlade osebe, njeno integracijo 
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v družbo skozi njeno prostovoljno sodelovanje in je komplementarno formalnemu izobraževanju in usposabljanju. 
Je v osnovi socialno skupinsko delo, ki vzgaja za sobivanje v skupnosti. Njegov rezultat je prepoznati zlasti v 
socialnih mrežah in globoki vzajemnosti. Mladim pomaga pri učenju o njih samih, drugih in družbi skozi aktivnosti, 
ki združujejo veselje do druženja, užitek, izzive in učenje.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), 
- Nacionalni program za kulturo, 
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), 
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,. 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine - (ZVKD), 
- Uredba vlade RS o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne 
dediščine in določitvi državnih muzejev, 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA),  
- Zakon o skladu republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti (ZSLKD), 
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
- Zakon o medijih (ZMed-UPB-1), 
- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Nova Gorica, 
- Zakon o zavodih, 
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture,  
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, 
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture v MO Novi Gorici (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica,  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - 
Nova Gorica, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica), 
- Statut Mestne občine Nova Gorica, 
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Nova Gorica, Pravilnik o 
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, 
- ter predpisi z drugih področij, ki vplivajo na izvajanje kulturnih dejavnosti, 

Področje športa in prostočasnih aktivnosti vključuje sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje ter sredstva, ki 
jih na podlagi razpisa, skladno z določili Zakona o športu,  razdelimo med aktivne klube in društva naše občine. 
Glede na dejstvo, da je občina z odlokom ustanovila Javni zavod za šport letno zagotavlja sredstva za zaposlene in 
materialne stroške v zvezi z objekti, ki jih ima v upravljanju. 

Dokumenta razvoja in načrtovanja na področju športa v Mestni občini Nova Gorica sta Zakon o športu (Ur. list RS, 
št. 22/98) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji iz leta 2000. Letni program športa je izbran na podlagi 
veljavnega Odloka o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Nova Gorica, katerega sestavni del so tudi 
merila za vrednotenje športnih programov. 
Področje mladinske dejavnosti urejajo: 
- Nacionalni program za otroke in mladino  v RS za obdobje 2006-2016  
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju - Svet Evrope 
- Bela knjiga Evropske komisije - Nova spodbuda za evropsko mladino -  
- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS - Urad RS za mladino 
- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi 
- Program Mladi v akciji - Evropska komisija 

Zakonske in druge pravne podlage: 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 
- Zakon o mladinskih svetih, 
- Zakon o političnih strankah (v delu, ki se nanaša na politične podmladke). 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Realizacija: 228.885 € 

Opis glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni vzdrževanje in 
obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MONG kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje. 
Opredeljuje tudi sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov, ki niso v lasti MONG (npr. posameznikov, 
verskih skupnosti, društev ali zavodov...) ter program ohranjanja in predstavitve premične kulturne dediščine, ki se 
osredotoča zlasti na programe muzejske dejavnosti.  
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Sredstva se namenjajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične ter premične kulturne dediščine. Zakon o 
varstvu kulturne dediščine opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino ter ureja njeno varstvo s tem, da 
določa pristojnosti države in lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva ter dolžnosti in 
pravice lastnikov kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje 
spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge 
dediščine. Za izvajanje javne službe na področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del 
skrbi javni zavod za varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzej. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in 
njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev. Vse postopke je potrebno dosledno 
voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom 
kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično 
kulturno dediščino ter predstavitve in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Kazalci: 
število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov, število pedagoških programov, 
število vključenih v pedagoške programe. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

V okviru možnosti je bil uspeh dosežen na področju nepremične kulturne dediščine (pri projektu revitalizacije gradu 
Rihemberk so bile v okviru možnosti izvedene aktivnosti vezane na pridobitev idejne zasnove projekta  in delno 
pridobljena dokumentacija, potrebna za obnovo objekta, obnovljen je bil en kulturni spomenik – cerkev svetega 
Mohorja in Fortunata v Ravnici) ter na področju premične kulturne dediščine (predvsem programi Goriškega 
muzeja). 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
Realizacija: 39.883 € 

Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MONG. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za izvedbo programa je Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki MONG zavezuje k varovanju in 
ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti. Če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo drugih 
ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo običajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajoče iz statusa spomenika, 
in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko država, pokrajina ali občina za ta namen v okviru 
možnosti prispeva javna sredstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti. Kazalci, s 
katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta njihove predstavitve. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Uspeh na področju obnove nepremične kulturne dediščine je bil dosežen v okviru razpoložljivih možnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kazalci za doseganje ciljev: pridobljena dokumentacija za obnovo gradu Rihemberk.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V okviru razpoložljivih možnosti je bil uspeh v celoti dosežen: pri projektu revitalizacije gradu Rihemberk so bili 
izvedeni naslednji izvedbeni cilji, ki so pogoj za nadaljevanje aktivnosti pri pridobivanju dokumentacije, potrebne za 
pričetek obnove objekta: pregled in pridobitev obstoječe dokumentacije na INDOK centru, vknjižba lastninske 
pravice, izdelava certifikata geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije, izdelava načrta arhitekture 
obstoječega stanja, izvedba delavnice s strokovno in zainteresirano javnostjo – priprava idejne zasnove za 
revitalizacijo gradu Rihemberk, pridobitev poročila o stanju netopirjev in njihovih habitatov na gradu Rihemberk z 
vsemi dotedanjimi študijami, izdelava prostorskega modela gradu, izdelava elaborata za ogled gradu, izdelava 
novelacije Projekta revitalizacije gradu Rihemberk. 

Izveden je bil javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni 
občini Nova Gorica. Na razpis je bil prijavljen en projekt – obnova cerkve svetega Mohorja in Fortunata Ravnica, ki 
je bil sofinanciran in realiziran skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji. 
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18029002 - Premična kulturna dediščina 
Realizacija: 189.002 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega faktorja in 
velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je 
poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine 
(muzealij).  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in Nacionalnem programu za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine in 
podzakonski akti s področja kulturne dediščine, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih 
skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za 
izvajanje javne službe na področju kulture. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh 
pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine. 
Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število 
obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške itd. programe. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Uspehi pri doseganju dolgoročnih ciljev na področju premične kulturne dediščine so bili v okviru možnosti izvedeni 
v celoti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Osnovni izvedbeni cilj je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne dediščine. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, število obiskovalcev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji na področju premične kulturne dediščine, ki jih izvajata Goriški muzej in Kulturni dom Nova 
Gorica so bili v celoti doseženi. 
 

1803 - Programi v kulturi 
Realizacija: 1.790.186 € 

Opis glavnega programa 

V proračunu MONG se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih zavodov, za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulture (preko območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti), za nakup opreme in obnovo 
javne kulturne infrastrukture, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov preko javnega razpisa, investicij in 
drugih programov v kulturi. Največji delež proračunskih sredstev je v okviru tega programa namenjen za zakonsko 
obveznost financiranja plač, osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki 
jih je ustanovila MONG in eventuelnih investicij na področju tega programa. 
Iz proračuna kulture MONG se financirajo naslednje oblike programov v kulturi: 
- javni zavodi: plače, prispevki, drugi osebni prejemki, premije KDPZ, materialni stroški, javni kulturni programi, 
investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, nakup gradiva. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu 
financira MONG so: Goriška knjižnica Franceta Bevka (več ustanoviteljic) in Kulturni dom Nova Gorica;  
- javni zavod, katerega glavni financer je država, MONG je ustanoviteljica zavoda in financira programe, 
investicijsko vzdrževanje, nakup opreme le v določenem obsegu je Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica; 
- ljubiteljska kulturna dejavnost: financiranje preko Območne izpostave JSKD; 
- umetniški programi; 
- sofinanciranje programov in projektov v javnem interesu MONG (javni razpis); 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme; 
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture; 
- investicije na področju kulture. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev zanimivo kulturno 
ponudbo Nove Gorice ter čim večjo dostopnost te ponudbe zainteresirani javnosti. Posebna pozornost je namenjena 
spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin. 
Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi ureditev infrastrukture na področju kulture v Novi Gorici, ki bo zagotavljala 
kvalitetne pogoje za izvajanje kulturnih programov (izgradnja 2. faze  Goriškega muzeja - prostori delavnic, pričetek 
rekonstrukcije oz. novogradnje kulturnega doma v Novi Gorici). 
Osnovni kazalec je zanimanje javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov, kjer pa ne sme biti edino 
merilo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi javnimi sredstvi in odmevnostjo 
posameznega kulturnega programa ali projekta. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Cilji programa so bili doseženi: inštitucije Kulturni dom, JSKD Nova Gorica, Goriška knjižnica so izvedle vse 
zastavljene programe, izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, izvedeno investicijsko 
vzdrževanje. 

 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Realizacija: 973.675 € 

Opis podprograma 

Mestna občina Nova Gorica je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica Franceta Bevka 
Nova Gorica.  
Iz sredstev proračuna se financirajo plače zaposlenih v knjižnici in s tem povezani prispevki, materialni stroški 
delovanja knjižnice, del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti knjižnice, ki predstavljajo popularizacijo 
bralne kulture, predstavitve novitet, srečanja z ustvarjalci, razstave in delavnice 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), 
- Nacionalni program za kulturo,  
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1),  
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom, zagotoviti čim bolj racionalno in 
optimalno delovanje knjižnice ter uporabnikom zagotoviti dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega 
gradiva in storitev na celotnem območju občine.  
Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v vseh 
smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in gospodarstva, t.j. enoten sistem in učinkovit knjižnični in 
informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij v tiskani obliki in tudi preko 
virtualne knjižnice. Goriška knjižnica mora postati  knjižnično in informacijsko vozlišče in prijazen prostor 
druženja, ki se odziva in vključuje v okolje, ter  pomaga pri izobraževanju in kultiviranju okolja, pri nastanku in rasti 
podobnih ustanov. 
Ostali cilji: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk 
(Bevkova soba, Pionirska knjižnica) izvedba spremljevalnih programov, s katerimi knjižnica uresničuje svoje 
poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, pretoka informacij. Kazalci uspešnosti so: število izposoj, število 
obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih ciljnim skupinam itd.. 
Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice p. Stanislava 
Škrabca na Kostanjevici (predvsem inkunabule), povečati odprtost knjižnice, obisk bibliobusa pri zamejskih 
Slovencih, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev prostorov, nakup potrebne opreme, itd.. 
Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg prireditev in 
projektov, itd. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Knjižnica s svojim pestrim izborom gradiv, ki se letno dopolnjuje in s približevanjem  uporabnikom, s pomočjo 
potujočega bibliobusa uresničuje svoje poslanstvo. Uspeh je bil v okviru realnih možnosti v celoti dosežen. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma  

Povečanje odprtosti dislociranih enot, avtomatizacija in posodabljanje izposoje v matični knjižnici in v dislociranih 
enotah, nabava zahtevnejšega gradiva kot odziv na novoustanovljeno univerzo, bogatenje periodične zbirke, 
pridobivanje novih elektronskih virov, nov čitalniški prostor, digitalni prikaz kulturne dediščine itd.  
Kazalci uspešnosti so povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg prireditev in 
projektov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Knjižnica je zagotavljala dostopnost gradiv v matični knjižnici, na dislociranih krajevnih enotah, tudi s pomočjo 
potujoče knjižnice. Mestna občina je v pretežni meri financirala zaposlene in materialne stroške za delovanje, v 
sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poskrbela za nakup novih knjižničnih gradiv 
ter podprla izvedbo raznih akcij in prireditev v knjižnici, ki prispevajo k dvigu bralne kulture. Uspeh pri doseganju 
letnih ciljev je bil v okviru realnih možnosti v celoti dosežen. 
 

18039002 - Umetniški programi 
Realizacija: 430.896 € 

Opis podprograma 

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih področjih 
kulture kot tudi javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano, večletno delo) in kulturne projekte 
(praviloma posamezni dogodek, npr. razstava, koncert...). Zaradi večje preglednosti je sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov uvrščeno v podprogram Drugi programi v kulturi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage so ob ZUJIK in Re NPK0811, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun 
sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilje, zastavljene v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb se ocenjuje na podlagi spremljanja 
realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil. 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s kvaliteto in 
prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Nove Gorice. Drugi cilj podprograma je 
zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom, upoštevaje tudi posamezne ciljne 
skupine, npr. mladina, otroci ipd. Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne 
ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potrebe ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v 
medijih in strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina  finančno podpira izvedbo akcij v SNG Nova Gorica ter program Kulturnega doma, s čimer omogoča 
zagotavljanje trajnejših pogojev za tiste izvajalce, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h 
kulturni podobi Nove Gorice. Pri tem skrbimo, da je program namenjen vsem ciljnim skupinam, tako najmlajšim kot 
tudi zahtevnejšim poznavalcem. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in njihov obseg, na število 
obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in 
strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V preteklem letu sta Kulturni dom Nova Gorica in SNG Nova Gorica izvedla celotni zastavljeni program v javnem 
interesu, ki ga financira MONG.  

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Realizacija: 160.176 € 
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Opis podprograma 

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti Območne 
izpostave JSKD v Novi Gorici. 
MONG na ta način podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog ustvarjalcev in 
uporabnikov kulturnih dobrin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage so ZUJIK, Nacionalni program za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 
področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 
področju kulture. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje 
obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih 
etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem 
zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Ker so te dejavnosti namenjene širšemu občinstvu, terja 
posebno pozornost. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina z vsakoletno izvedbo javnega razpisa pozitivno vpliva na povečanje interesa za vključevanje v 
dejavnost ljubiteljske kulture.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Uspešno je bil izveden celotni zastavljeni program, ki zajema pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
delovanja društev, izobraževanja po posameznih področjih, izvedbo javnega razpisa na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnsoti Festival ljubiteljske kulture, itd. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Realizacija: 11.500 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram spada podpora programom audiovizualne kulture. Gre predvsem za zagotavljanje sredstev za 
predvajanje umetniškega filma v okviru javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage so ZUJIK, Nacionalni program za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za 
določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogoj za raznovrstno, kakovostno in obiskovalcem zanimivo kulturno 
ponudbo nekomercialnega filma. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Nekomercialni del filmske ponudbe na področju umetniškega filma je bil uspešno realiziran. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Osnovni cilj je nadaljevanje dobro zastavljenega programa nekomercialne filmske ponudbe. Kazalci: število 
prodanih abonmajev in vstopnic, obseg filmskih predvajanj in drugih dogodkov, število obiskovalcev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izveden je bil abonmajski program Filmskega gledališča, program dokumentarnih filmov, filmskih retrospektiv, 
mladinskih in otroških filmov ter vzgojno izobraževalni program za šole. 
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18039005 - Drugi programi v kulturi 
Realizacija: 213.939 € 

Opis podprograma 

V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in 
ustanov, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za zagotavljanje prostorskih možnosti 
za delovanje: nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je 
MONG, pridobivanje novih prostorskih možnosti za izvajanje kulturnih programov (investicije).  
V ta podprogram je uvrščen tudi Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v MONG, ki 
sicer po vsebini obsega več programov oz. podprogramov. Z namenom, da se v proračunu sredstva za razpis 
nahajajo na enem mestu in so tudi bolj pregledna, so v celoti uvrščena v ta podprogram.  
Javni kulturni programi in kulturni projekti se financirajo na podlagi javnega razpisa ali neposrednega poziva, 
skladno z določili ZUJIK-a. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na predlog strokovne službe MONG in na 
predlog strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa. Strokovna komisija pri sestavi predlogov za 
sofinanciranje programov in projektov iz proračuna MONG upošteva naslednje splošne kriterije in merila: 
utemeljenost in pomen, aktualnost in inovativnost, reference prijavitelja, vsebinsko vrednotenje, finančno 
vrednotenje, nivo izvajanja programa in pomen za MONG. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, Nacionalni program za kulturo, Pravilnik o načinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za 
določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih 
uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljeni cilje je moč zasledovati skozi 
prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov, njihovo dostopnost za hendikepirane in čas delovanja 
objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S kontinuiranim investicijskim vzdrževanjem se je zagotavljalo osnovno vzdrževanje prostorov kulturne 
infrastrukture ter nakup nujne opreme v javnih zavodih na področju kulture. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev najnujnejšega vzdrževanja stavb javne kulturne infrastrukture, katerih lastnica je 
MONG, nakup nujne opreme potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov,  pridobljena dokumentacija za 
izgradnjo Kulturnega centra. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Postavke za investicijsko vzdrževanje Goriškega muzeja, Goriške knjižnice, Kulturnega doma in Mestne galerije so 
bile v celoti realizirane po zastavljenem planu.  

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Realizacija: 37.624 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva namenjena za sofinanciranje programov veteranskih organizacij ter drugih posebnih skupin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene skupine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Izvedene so bile predvidene aktivnosti. 
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18049001 - Programi veteranskih organizacij 
Realizacija: 37.624 € 

Opis podprograma 

Sredstva za sofinanciranje programov društev veteranov, borcev, vojnih invalidov ter vzdrževanje grobišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vojnih veteranih. 
Odlok o sofinanciranju programov veteranskih programov v Mestni občini Nova Gorica 
Zakon o varstvu kulturne dediščine 
Zakon o javnem naročanju  
Zakon o javnih financah  

Dolgoročni cilji podprograma 

Posebna družbena skrb za veteranske organizacije.  

Ohranitev spomenikov in spominskih obeležij v dobrem stanju še za naslednje generacije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvedene so bile predvidene aktivnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Število prireditev, aktivnosti in programov, ki jih bodo izvedle veteranske organizacije; dobro vzdrževani in očiščeni 
spomeniki. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij ter nujna tekoča vzdrževalna dela na 
spomenikih in spominskih obeležjih. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Realizacija: 1.600.144 € 

Opis glavnega programa 

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže predvsem v številu 
klubov in društev, ki delujejo na področju Mestne občine Nova Gorica. Registriranih je že precej preko 100 klubov 
in društev v katerih sodeluje nekaj tisoč občanov in občank. 

Takšna razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni 
dejavnosti. Število aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih se neprestano povečuje. Program športa v 
javnem interesu v Mestni občini Nova Gorica obsega vsa področja iz Nacionalnega programa športa in sicer od 
športne rekreacije pa do vrhunskega športa. 
Program opredeljuje tudi skrb za mlade in mladinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni sistem ukrepov v korist 
(hitre in učinkovite) integracije mlade populacije v družbo, pri čemer se oblikovanje in izvajanje mladinske politike 
deli na vertikalno in horizontalno raven. 
- V horizontalno raven spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba (država, 
lokalna skupnost) s posebnimi ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo 
mladih v družbo (stanovanjska politika, politika zaposlovanja,itd). 
- V vertikalno raven spadajo ukrepi, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in kateri so namenjeni spodbujanju 
vključevanju mladih v mladinsko delo, zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in 
oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami 
vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske politike.   

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju športa je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v 
športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih 
oblikah športa: 
- tesnejše povezovanje klubov in društev s Športno zvezo Nova Gorica in Javnim zavod za šport Nova Gorica, 
- spodbujanje športnih klubov in društev po vključevanju v programe vseh pojavnih oblik športa, 
- občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture, 
- otrokom in mladini omogočiti delno (vsaj nekaj ur mesečno) brezplačno udeležbo v programih športnih društev. 
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Cilj Mestne občine Nova Gorica na področju prostočasnih aktivnosti je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in 
kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in 
njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. Posameznik 
je postavljen pred izbire med različnimi možnostmi pri oblikovanju svojega življenja in tudi pri vzpostavljanju 
odnosov z drugimi. Po eni strani se mladi svobodno odločajo in oblikuje lastne biografije, po drugi pa postajajo 
odvisni od pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva in drugih. Pri tem je 
zmožnost mladega posameznika, da se uspešno sooči s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, 
bolj tvegan in negotov, močno odvisna od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor. 

Po zgledu izkušenj drugih centrov in uradov za mladino po Evropi bo potrebno največ pozornosti nameniti: 

- kurativnemu delu z mladimi, 
- izboljšati ter dograjevati infrastrukturo, 
- celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z novimi glede na 
potrebe, 
- mladinski kulturi in izobraževanju, 
- pospeševanju mladinske raziskovalne dejavnosti.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Tako na področju športa kot tudi na področju mladinske dejavnosti so bili izpeljani vsi načrtovani programi, na 
investicijskem področju pa v odvisnosti od faze projekta  od izdelave idejnih zasnov, pridobivanja gradbenega 
dovoljenja do izvedbe. 

 

18059001 - Programi športa 
Realizacija: 1.306.591 € 

Opis podprograma 

Šport otrok in mladine obsega: 
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. 

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 
programi "Zlati sonček", "Naučimo se plavati", "Ciciban planinec" in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci 
športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja 
osnovnih gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, 
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni 
v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi "Zlati sonček", "Krpan", "Naučimo se plavati" 
in drugi programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.  

Interesna športna vzgoja mladine 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v 
športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, 
odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju 
človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.  

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
V programe se vključujejo otroci in mladina, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, 
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v 
dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih 
zvez.  
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih 
z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.  

Šport odraslih obsega: 

- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
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- športno rekreacijo 
- šport invalidov, 

 

Kakovostni šport 

Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne 
rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v 
uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.  

Vrhunski šport 

Priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.  

Športna rekreacija 

Z različnimi programi vadbe želimo motivirati čim večje število občanov za sodelovanje v ligaških športno 
rekreativnih tekmovanjih ter v okviru rekreativnih prireditev. 
       
Šport invalidov 

Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila 
in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.  

Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti Mestne občine Nova Gorica 

Zagotavljali bomo sredstva za kritje materialnih stroškov, ki so povezani z obratovanjem vseh javnih športnih 
objektov.  

Večje športne prireditve 

Mestna občina Nova Gorica ima že dolgoletno tradicijo pri organiziranju športnih prireditev. Večje športne 
prireditve pomenijo promocijo športa in so spodbuda za razvoj in napredek športnih panog. Sredstva za 
sofinanciranje večjih športnih prireditev so razdeljena preko javnega razpisa. Občina sofinancira materialne stroške 
športnih prireditev (najemnino objekta, propagandni material, sodniške stroške in stroške nastopajočih), katerih 
namen je pospeševati motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in 
turizem.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je Zakon o športu in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno strokovno znanje ter 
permanentno izobraževanje strokovnih delavcev, izvajalcev  športnih programov in tehničnega osebja pri zahtevnem 
urejanju in vzdrževanju naraščajočega števila kvalitetnih športnih objektov. Prav tako se je potrebno zavzemati za 
konstantno dvigovanje zavesti ljudi o prednostih športnega udejstvovanja, kar je mogoče doseči z ustreznimi 
športnimi programi ter zadostno in kvalitetno športno infrastrukturo, tako obstoječo kot tisto, ki bo šele zgrajena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem prostorskih pogojev in s spodbujanjem športno-rekreativne dejavnosti uspešno zasledujemo 
postavljene cilje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in v 
skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica. Pomemben element je 
število v programe vključenih športnikov oziroma skupin v posameznih panogah. 
Cilj je povečati število športnikov na vseh nivojih športnega udejstvovanja, torej od rekreacije pa do vrhunskega 
športa, največji poudarek je na športni vzgoji otrok in mladine, katerim se namenja največji delež občinskih sredstev 
v okviru razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Financiranje na podlagi javnega razpisa in Odloka o financiranju letnega programa športa v Mestni občini Nova 
Gorica je potekalo po pričakovanjih. Javni zavod za šport je kot upravljavec objektov v športnem parku skrbel za 
njihovo optimalno zasedenost in izvedel razne športno-rekreativne prireditve. 

 



 

Stran 76 od 300 

18059002 - Programi za mladino 
Realizacija: 293.553 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajeta sredstva za delovanje mladinskega centra, sofinanciranje dejavnosti društev, ki 
delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine ter nakup, gradnjo in 
vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa v mladinskem sektorju, Zakon o mladinskih svetih 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljanje ustreznih pogojev za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti ter izvedba ustreznih mladinskih 
programov in projektov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z ustreznim zagotavljanjem sredstev za mlade omogočamo obstoj in razvoj mladinske dejavnosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Zagotavljane delovanja Mladinskega centra, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mladinskemu centru smo zagotavljali sredstva za delovanje in nemoteno izvajanje zastavljenega programa, v okviru 
katerega so se izvajale naslednje dejavnosti: mladinske delavnice, tečaji, klubski program, prostovoljne aktivnosti, 
informiranje in svetovanje za mlade, projekti mobilnosti in mednarodni projekti, koordinacija, skupnostno delo, 
projekt Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto, Knjižnica pod krošnjami. Preko javnega razpisa so bili 
sofinancirani  izvajalci mladinskih in otroških projektov oziroma programov namenjenih populaciji do 29. leta 
starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja mladih v njem. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Realizacija: 7.330.351 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega 
glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse 
oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11), 
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,107/10, 87/11), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11), 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS,  
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja katerih ustanoviteljica oziroma 
soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Realizacija: 3.911.595 € 
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Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce 
ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi 
zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje 
zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, 
zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter 
zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. 
Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v vrtcih, zato kljub 
zakonskim podlagam ne delujemo v smer omejevanja vpisov in določanju kriterijev za sprejem otrok v vrtec. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Mestna občina izpolnjuje vse zakonske obveznosti na področju predšolske vzgoje,  poleg tega se financira tudi 
določen del nadstandardnih programov in ugodnosti za starše.  Pri zagotavljanju investicijskega vzdrževanja in 
prostorskih pogojev sledimo zastavljenim letnim programom. 

 

19029001 - Vrtci 
Realizacija: 3.911.595 € 

Opis podprograma 

V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa predšolske vzgoje otrok in stroški, ki 
morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11), 
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05), 
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09), 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 
75/05, 33/08, 126/08, 47/10),  
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99), 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave - časopis 
OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave - časopis 
OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (Uradno glasilo, št. 20/96, 1/97, 13/98, Uradne objave 
- časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, 17/98, Uradne objave - 
časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave - 
časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10). 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebi 
zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje 
zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje dodatnih ugodnosti za starše, 
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zagotavljanje prostih mest za otroke. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter 
zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. 
Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v vrtcih, zato kljub 
zakonskim podlagam ne delujemo v smer omejevanja vpisov in določanju kriterijev za sprejem otrok v vrtec. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje aktivnosti, ki so prilagojene potrebam otrok in njihovih staršev poteka uspešno, vsem vpisanim otrokom je 
zagotovljeno prosto mesto, zagotavlja se kontinuiteta obnavljanja posameznih enot vrtca. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in 
standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno 
in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje.  
Cilji in naloge vrtca so: 
- vključiti čimveč otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, 
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, 
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih 
starostnih obdobij. 
Zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V preteklem letu so bila izvedena vsa predvidena investicijsko-vzdrževalna dela,  pripravljena dokumentacija za 
obnovo vrtca v Šempasu in začete aktivnosti za prenovo vrtca v Grgarju. Aktivnosti, ki se izvajajo so prilagojene 
potrebam otrok in njihovih staršev,  vsi vpisani otroci so dobili prosto mesto v vrtcu. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Realizacija: 2.504.367 € 

Opis glavnega programa 

V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje osnovnih in glasbenih šol. 

Z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo 
sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja: 
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne 
stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna, 
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
- sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam, 
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, 
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.   

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje osmih osnovnih šol in Glasbene šole Nova Gorica ter sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in potrebne investicije na področju osnovnega in glasbenega šolstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Mestna občina zagotavlja zakonske obveznosti in financira nadstandardni program ter potrebne investicije na 
področju osnovnega in glasbenega šolstva. 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 
Realizacija: 2.475.768 € 

Opis podprograma 

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so sledeči: 
- omogočati učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega 
obdobja, 
- posredovati temeljna znanja in spretnosti, 
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- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje. 
Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja 
človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in 
spoštovanje različnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave - časopis 
OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave - časopis 
OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (Uradno glasilo, št. 20/96, 1/97, 13/98, Uradne objave 
- časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, 
Uradne objave - časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 20/96,13/98,  
Uradne objave - časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, 17/98, Uradne objave - 
časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave - 
časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97,  Uradni list RS, 
št. 33/05, 124/08, 53/10), 
- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Nova Gorica narekuje optimalno uporabo 
šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki 
jih beležijo inšpekcijske službe. V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami 
devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.  
Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. 
Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še naprej 
zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce, ne bomo pa zagotavljali sredstev za nove zaposlitve in 
nadomeščali delavcev, ki se upokojijo, odidejo na dopust, drugo delovno mesto ali odidejo iz javnega zavoda. Z 
uvedbo devetletnega programa v osnovnih šolah učencem 1. razredov zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v 
mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej sofinancirali delovno obveznost drugega strokovnega delavca v 1. 
razredu v deležu do polne zaposlitve oziroma do deleža, ki ga financira država, skladno s prejetim sklepom 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo ter tako šolam omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje 
njihovega programa. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Zagotavljali bomo sredstva za: 
- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih šol, katerih ustanovitelj ali 
soustanovitelj je Mestna občina Nova Gorica, 
- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, 
- materialne stroške osnovnih šol, 
- investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 
- investicije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestna občina Nova Gorica je v preteklem letu skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za 
materialne stroške in nadstandardne zaposlitve.  Investicije so bile izvedene v okviru plana. 
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19039002 - Glasbeno šolstvo 
Realizacija: 28.599 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami), 
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00 s spremembami), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 
100/06 s spremembami). 

Dolgoročni cilji podprograma 

Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji se uresničujejo z vzdrževanjem prostorskih in drugih pogojev za izvajanje osnovne glasbene 
dejavnosti učencev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Zagotavljali bomo sredstva za: 
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo), 
- sredstva za plače, prispevke ter druge osebne prejemke za zaposlene v okviru nadstandardnega programa, skladno 
s sklepom župana Mestne občine Nova Gorica št. 602-13/2012-20 z dne 19.11.2012 in predlogom Glasbene šole 
Nova Gorica za naslednje nadstandardne programe:  
- glasbena ustvarjalnost, 
- jazz - pop petje, 
- električna kitara.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Vsi predvideni programi so bili uspešno izpeljani.  

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Realizacija: 308.976 € 

Opis glavnega programa 

Terciarno izobraževanje obsega sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in 
visokošolsko izobraževanje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica in 
potrebne prostorske kapacitete za razvoj visokega šolstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Vsi predvideni programi so se izvajali v skladu s planom, prav tako tudi zagotavljanje prostorskih pogojev.  

 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 
Realizacija: 308.976 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje visokošolskega izobraževanja. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o visokem šolstvi (Uradni list RS, št. 119/06 s spremembami), 
- Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/02), 
- Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi in izvajanju rednega in/ali izrednega visokošolskega 
strokovnega študija Multimedijske komunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v Novi Gorici z 
dne 30.11.2006, Aneks št. 1 k pogodbi z dne 05.07.2010, Aneks št. 2 k pogodbi z dne 09.12.2011 in Aneks št. 3 k 
pogodbi z dne 05.07.2013. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. 
Zagotoviti je potrebno prostorske kapacitete za razvoj visokega šolstva, ki je v javnem interesu Mestne občine Nova 
Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Ohranjajo se ustaljeni programi in zagotavljajo prostorski pogoji za njihovo izvajanje bodisi z najemom oz. 
odkupom prostorov.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. 
Zagotoviti je potrebno prostorske kapacitete za razvoj visokega šolstva, ki je v javnem interesu Mestne občine Nova 
Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Zagotavljali smo sredstva za programe Univerze v Novi Gorici, Visokošolskega in raziskovalnega središča 
Primorske ter za programe Fakultete za elektrotehniko. Stroški najemnin so bili poravnani tudi za potrebe 
Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Realizacija: 25.556 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

S sofinanciranjem izobraževalnih programov za odrasle smo spodbujali vseživljenjsko učenje ter zviševanje 
izobrazbene ravni odraslega prebivalstva. 

 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Realizacija: 24.019 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda za izobraževanja odraslih. Zagotavlja se sredstva za 
sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. Skupaj še s petimi občinami bomo 
sofinancirali programe, ki so v javnem interesu občin. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 
83/08). 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S kontinuiranim zagotavljanjem sredstev za formalno in neformalno izobraževanje odraslih se dolgoročni cilji 
postopno uresničujejo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V sodelovanju s sosednjimi občinami  ustanoviteljicami smo sofinancirali program Ljudske univerze Nova Gorica.  

 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 
Realizacija: 1.537 € 

Opis podprograma 

Sredstva se namenjajo za računalniško opismenjevanje občanov vseh starosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Čim višji nivo računalniške pismenosti občanov MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S kontinuiranim izvajanjem programa E-občina postopno zvišujemo nivo računalnike pismenosti predvsem pri 
starejših občanih.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Čim več aktivnosti, ki povečujejo računalniško pismenost občanov MONG. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestna občina Nova Gorica je kot soorganizator sodelovala pri izvedbi strokovne konference s področja 
informacijske varnosti Infosek. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Realizacija: 579.858 € 

Opis glavnega programa 

Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu ter štipendije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 
- zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev v /iz šole, skladno z zakonodajo, 
- zagotavljali bomo sredstva za štipendije in šolnine za nadarjene dijake in študente, skladno s pravilnikom in 
razpoložljivimi sredstvi v proračunu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

S financiranjem prevozov in štipendiranjem zasledujemo zastavljene cilje.  

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Realizacija: 565.670 € 
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Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole, skladno z zakonodajo.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,107/10, 87/11). 

Dolgoročni cilji podprograma 

Zagotavljali bomo sredstva za prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi sredstva za prevoz 
učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ugotovil, da je pot v šolo nevarna. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov, bomo skupaj s pristojnimi 
oddelki skušali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih 
prevozov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

S financiranjem prevozov zasledujemo zastavljene cilje.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izvedli bomo javno naročilo za izvajanje prevozov učencev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

S financiranjem prevozov zasledujemo zastavljene cilje.  

19069003 - Štipendije 
Realizacija: 14.188 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in 
študente v Mestni občini Nova Gorica. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 68/07, 67/08, 57/09), 

Dolgoročni cilji podprograma 

Skladno s potrebami Mestne občine Nova Gorica in razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali sredstva za 
štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Mestna občina z izvajanjem štipendiranja zasleduje postavljene cilje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Iz sredstev občinskega proračuna bomo nadaljevali s štipendiranjem nadarjenih dijakov in študentov, ki so bili 
izbrani na osnovi javnih razpisov v preteklih letih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestna občina z izvajanjem štipendiranja zasleduje postavljene cilje. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Realizacija: 2.267.308 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti: 
  
1. izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, kamor spada:  
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,  
- financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle  (domovi za starejše občane, posebni socialno varstveni 
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domovi), za tiste občane Mestne občine Nova Gorica, ki so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti 
oproščeni plačila oskrbnih stroškov,  
- financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste upravičence, ki so z odločbo centra 
za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,  
- financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika;  

2. zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica:  
- zagotavljanje  sredstev  za  enkratne  denarne  pomoči  za  socialno  najšibkejše občane, 
- zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan RS in ima stalno prebivališče 
z vsaj enim od staršev v Mestni občini Nova Gorica, 

3. sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, ki sicer ne sodijo v 
mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

" Zakon o socialnem varstvu  
" Zakon o lokalni samoupravi  
" Stanovanjski zakon  
" Zakon o lokalni samoupravi  
" Zakon o Rdečem križu Slovenije  
" Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 
" Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
" Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
" Zakon o socialno varstvenih prejemkih 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Realizacija: 131.000 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje aktivnosti v pomoč družini in otrokom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Namen tega programa je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana. Spremljalo se bo število 
prejemnikov pomoči. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Pomoč družinam ob rojstvu otroka je potekala nemoteno, s čimer je bil cilj dosežen. 

 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Realizacija: 131.000 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 

Dolgoročni cilji podprograma 

Spremlja se število enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka na letni ravni ter se izdela primerjava po letih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Program se je uspešno izvajal, enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka je v letu 2014 prejelo 293 prosilcev, ki so 
izpolnjevali vse pogoje določene z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica.  



 

Stran 85 od 300 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Cilji podprograma so izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število novorojencev v mestni občini v 
primerjavi z državno statistiko.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Mestna občina Nova Gorica se je zavezala, da bo po svojih močeh finančno prispevala z izplačilom enkratne 
denarne pomoči ob rojstvu novega družinskega člana. V letu 2014 je znašal znesek pomoči 500 €, kar je v trenutnih 
razmerah znaten prispevek, ki nekoliko razbremeni družine. Pri omenjeni obliki pomoči smo v slovenskem merilu 
med občinami  še vedno v samem vrhu. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Realizacija: 2.136.308 € 

Opis glavnega programa 

V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na podlagi Zakona 
o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire 
družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje 
mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno 
ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi 
oblikami invalidnosti in starejšim.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski, vzpostavitev mreže 
programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva. Spremljalo se 
bo izvajalce opisanih programov, same programe ter potrebe občanov oz. uporabnikov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo 
zastavljene dolgoročne cilje, kar je v trenutnih razmerah več kot potrebno. 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Realizacija: 278.936 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske obveze financiranja plače za družinskega 
pomočnika ter za investicijo v bivalne enote - VDC. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilja podprograma sta: 
" osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, se 
omogoči večjo neodvisnost v domačem okolju,  
" investicija v bivalne enote - VDC.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Izvajanje programa družinskega pomočnika poteka nemoteno v skladu s potrebami.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Cilja podprograma sta izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število in situacijo družinskih 
pomočnikov ter se nadaljevalo z investicijo varstveno delovnega centra.  

 



 

Stran 86 od 300 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 je bilo v povprečju 8 družinskih pomočnikov, za katere je občina izpolnjevala svoje obveznosti. 
V letu 2014 se je začela izvajati investicija v bivalne enote – VDC, ki  poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve.   
 

20049003 - Socialno varstvo starih 
Realizacija: 903.400 € 

Opis podprograma 

Gre za zagotavljanje programov, ki so namenjeni starejšim. Te programe oziroma storitve narekuje Zakon o 
socialnem varstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe).  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v 
družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa 
do storitev v domovih za starejše. Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov ter vključenost v 
domove tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem 
in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in 
spoštovanja pravic uporabnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje že sprejetih obveznosti.  
Spremljalo se bo število vključenih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomoč na domu in drugih storitev.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Za občane, ki so nameščeni v raznih socialnovarstvenih zavodih in nimajo dovolj lastnih sredstev je občina krila del 
stroškov. Ob koncu leta je bilo takšnih občanov 73 v različnih zavodih. Uspešno se je izvajala tudi posebna oblika 
pomoči na domu, ki jo izvaja Center za pomoč na domu Klas. Zaradi naraščanja števila starejših občanov in trenda, 
da čim dlje ostajajo v domačem okolju, se potrebe po takšni pomoči konstantno povečujejo, s tem pa tudi stroški 
občine. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Realizacija: 330.429 € 

Opis podprograma 

V tem podprogramu zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v mestni občini, ki iz 
opravičljivih razlogov zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije stanarin po Stanovanjskem zakonu, 
enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev 
niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Stanovanjski zakon  
- Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 

 



 

Stran 87 od 300 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst denarnih 
pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega 
položaja prosilcev.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z zagotavljanjem sredstev občina poskuša zmanjševati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih 
posameznikov in družin v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni cilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev ter se sodeluje z drugimi 
službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih 
težav.  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Občina je v letu 2014 zagotavljala subvencioniranje stanarin socialno ogroženim občanom, v skladu z odločbami 
pristojnega centra za socialno delo. Na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 
je bilo dodeljenih 407 enkratnih denarnih pomoči, največ za plačilo najnujnejših položnic (stroški električne 
energije, ogrevanja, vodarine…), nakup kurjave in osnovnih življenjskih potrebščin. V letu 2014 pa je bilo manj 
vlog za kritje prehrane v šoli, šole v naravi ter letovanj.  

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Realizacija: 623.543 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij in 
zavodov s področja socialne dejavnosti ter za zagotovitev ustreznih prostorov za njihovo delovanje.  

Zakonske in druge pravne podlage 

" Zakon o lokalni samoupravi  
" Zakon o humanitarnih dejavnostih  
" Zakon o društvih 
" Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe, uvajanje novih programov, omogočiti čim večjo 
vključenost oseb s težavami v duševnem zdravju v dnevne centre in stanovanjske skupine, zagotovitev ustreznih 
prostorov za nevladne organizacije, ki so v lokalnem okolju nujno potrebne.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev 
rešujemo socialne stiske in tistim, ki so zaradi svojih lastnosti,  ovir, načina življenja in življenjskih okoliščin 
pogosto manj fleksibilni pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, poskušamo 
pomagati. V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica kupila prostore za humanitarni center in tako pridobila 
prostore za izvajanje socialnih programov.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se merijo na 
podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavah na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, številom 
sodelujočih v aktivnostih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 je občina na podlagi pogodbe pripomogla k izvajanju programa humanitarne dejavnosti Območnega 
združenja Rdečega križa Nova Gorica. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
organizacij, društev in drugih izvajalcev, ki delujejo na področju socialnega varstva, je na katerem je sredstva 
pridobilo 31 prijaviteljev.  
 

 



 

Stran 88 od 300 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Realizacija: 334.519 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in 
neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je.Občina se lahko zadolžuje le za 
investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti proračun. Investicije, ki se 
financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov za štiri-letno obdobje. V kolikor proračun 
posameznega leta predvideva zadolžitev, je sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga. 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Realizacija: 334.519 € 

Opis glavnega programa 

S krediti, ki jih občina najema nastajajo stroški, ki jih je treba pravočasno poravnavati skladno z veljavnim 
proračunom in pogodbenimi določili. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne 
presegajo zakonskih omejitev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Odplačilo obresti in ostalih stroškov za najeta dolgoročna kredita je potekalo skladno s pogodbo in veljavnim 
amortizacijskim načrtom. 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Realizacija: 331.569 € 

Opis podprograma 

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so odplačilo glavnic 
in obresti za najete kredite. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1 
(Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolževanju občin (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni 
proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje je, da obveznosti 
ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati. Drugi cilj je, da obveznosti iz 
naslova servisiranja javnega dolga ne presegajo stroškov, ki so trgu denarja običajni v posameznem letu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Višina poravnanih obveznosti je znotraj zakonskih omejitev in je skladna s trenutnimi razmerami na trgu 
zadolževanja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga. Drugi cilj je, da so obrestna mera 
nižja ali največ enaka primerljivim stroškom na trgu denarja. V primeru da ta cilj ni dosežen, je potrebno proučiti 
vse možnosti za reprogramiranje kreditov. 



 

Stran 89 od 300 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Stroški obresti za najeta dolgoročna kredita so bili poravnani v roku in skladno z veljavnima amortizacijskima 
načrtoma. 

 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Realizacija: 2.950 € 

Opis podprograma 

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. V podprogramu so zajeti stroški, ki se nanašajo na 
obdelavo kredita, stroški povezani z zavarovanjem kredita, nadomestila za vodenje in ostali stroški, ki ne 
predstavljajo odplačila glavnic in obresti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1 
(Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolževanju občin (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni 
proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je, da so stroški čim nižji in da ne presegajo stroškov, ki so na trgu denarja običajni v 
posameznem letu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Višina poravnanih obveznosti je skladna s kreditno pogodbo in s trenutnimi razmerami na trgu zadolževanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pravočasno plačilo stroškov vodenja za najeti dolgoročni kredit. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Stroški odobritve za najeta dolgoročna kredita so bili poravnani v roku in skladno z veljavnima pogodbama. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Realizacija: 825.839 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen tudi v ta namen 
posebej oblikovan rezervni sklad ter finančne rezerve za zagotavljanje izvajanja dogovorjenih nalog, za katere v 
proračunu niso bila predvidena sredstva v zadostnem obsegu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah. 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Realizacija: 825.839 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih posledic naravnih sil. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Vse nujne intervencije in z njimi povezane aktivnosti so bile izvedene, s čimer je bil cilj dosežen. V letu 2014 je bilo 
veliko naravnih nesreč, vključno z žledolomom. Zaradi tega je poraba sredstev višja glede na pretekla leta.  



 

Stran 90 od 300 

 

23029001 - Rezerva občine 
Realizacija: 290.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva se iz proračuna izločajo za oblikovanje proračunske rezerve, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih 
nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Za zagotavljanje ustreznih sredstev  so bila v rezervni sklad mesečno izločena sredstva, ki so predstavljala 
razpoložljivi fond v primeru potreb. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Odprava posledic naravnih nesreč v letu, za katerega je sprejet proračun. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Glede na izkazane odhodke za namen odprave posledic naravnih nesreč ocenjujemo, da je bila rezerva oblikovana v 
zadostni višini. 

 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Realizacija: 535.839 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše, interventno sanacijo 
plazov in drugo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon 
o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni dolžnosti, Uredba 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji so zmanjšanje prevozov pitne vode skoraj v celoti in zagotoviti odpravo že nastale nevarnosti in 
škode ter preprečiti nadaljevanje ali povečanje le-te. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Na področju zagotavljanja pitne vode so bile potrebe manjše v primerjavi z preteklimi leti. Ukrepi na področju 
intervencij ter naloge zaščite, reševanja in pomoči so bile zaradi velikega obsega naravnih nesreč večje. Vse so bile 
izvedene skladno s predpisi.  

Letni izvedbeni cilji podprograma  

Izvedba celotne postavke je v bistvu variabilna in odvisna od vremenskih razmer oziroma količine padavin. 
Z optimalno organiziranim sistemom ZIR spremljati možne nevarnosti ter ukrepati v čim krajšem času. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 je bilo izvedenih  18 nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic nesreč na objektih in 
infrastrukturi,  32 reševalnih intervencij in zaščitnih ukrepov ob nesreči in 15 intervencij s ciljem preventive. 
Pitna voda je bila dostavljena vsem, ki so bili do tega upravičeni. Ocenjujemo, da so bili cilji uspešno izvedeni. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
Realizacija: 621.716 € 

14 - GOSPODARSTVO 
Realizacija: 121.716 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje gospodarstva znotraj računa finančnih terjatev in naložb zajema sredstva za pospeševanje in podporo 
gospodarski dejavnosti ki jo opravlja  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklad deluje skladno z veljavnimi predpisi in sprejetim letnim poslovnim načrtom. Pomembnejše pravne podlage so: 

• Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 22/2000), Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št.  77/2008, 8/2010) in sklepi 
ustanoviteljev,  

• Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, št. 14/2003),  
• Splošni pogoji poslovanja v gospodarstvu (Ur.l. RS, št. 43/2007), 
• Splošni pogoji poslovanja v kmetijskem sektorju (Ur.l. RS, št. 122/2007),  
• Mnenje o shemi »de minimis« pomoči »Spodbude JSMGG, št. priglasitve:M001-5628849-2007, 
• Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Spodbude JSMGG v kmetijskem sektorju«, št. priglasitve: K-

BE173-5628849-2007; št. priglasitve Evropski komisiji XA 061/2008, 
• Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de 

minimis (Ur.l. EU L 379/5), 
• Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe pri državni pomoči 

za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi 
Uredbe (ES) št. 70/2001 (Ur.l. EU, OJ L 358/3 z dne 16.12.2006), 

• Predpisi s področja financ in računovodstva. 
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Realizacija: 121.716 € 

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Temeljna usmeritev na področju razvoja podjetništva in osnovne kmetijske dejavnosti  je ustvariti okolje, ki bo 
spodbujalo nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij, stimuliralo inovativnost in podjetniška vlaganja v 
tehnološki razvoj ter ustvarilo pogoje za nove zaposlitve in omogočalo ohranitev obstoječih delovnih mest.  

Glede na navedeno so splošni ciliji spodbujanja gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic Sklada: 

• povečanje, gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v lokalnem okolju ter povečanje njegove 
učinkovitosti v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov    

• skladen gospodarski razvoj Goriške z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskim vidiki, kar bi 
zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja naših občanov   

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Dolgoročni cilji se postopno uresničujejo. 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Realizacija: 121.716 € 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada, kar omogoča 
zadovoljivo kvoto sredstev za vsakoletno objavo razpisa. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Pomembnejše pravne podlage so: 

• Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 22/2000), Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS, št.  77/2008, 8/2010) in sklepi 
ustanoviteljev,  

• Odlok o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave, št. 14/2003),  
• Splošni pogoji poslovanja v gospodarstvu (Ur.l. RS, št. 43/2007), 
• Splošni pogoji poslovanja v kmetijskem sektorju (Ur.l. RS, št. 122/2007),  
• Mnenje o shemi »de minimis« pomoči »Spodbude JSMGG, št. priglasitve:M001-5628849-2007, 
• Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Spodbude JSMGG v kmetijskem sektorju«, št. priglasitve: K-

BE173-5628849-2007; št. priglasitve Evropski komisiji XA 061/2008, 
• Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de 

minimis (Ur.l. EU L 379/5), 
• Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15.12.2006 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe pri državni pomoči 

za majhna in srednja velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi 
Uredbe (ES) št. 70/2001 (Ur.l. EU, OJ L 358/3 z dne 16.12.2006), 

• Predpisi s področja financ in računovodstva. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji Sklada sledijo usmeritvam regionalne in lokalne razvojne politike: 

• ohranitev obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest,  
• povečanje števila mikro, malih in srednjih podjetij, 
• pospeševanje  podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti, 
• dvig izobrazbene strukture in pridobitev funkcionalnih znanj zaposlenih  v podjetjih, 
• ustvarjanje novih visoko  tehnoloških podjetij spodbujanje strokovnih srečanj, konferenc in seminarjev, 
• uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov lokalnega okolja s pomočjo mednarodnega gospodarskega 

sodelovanja, 
• razvita javna   infrastruktura za podjetniški razvoj, 
• omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji so uresničeni v skladu s pričakovanji. 

Letni izvedbeni cilji podprograma  

• spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu/investicije podjetniškega značaja 
• spodbujanje začetnih investicij podjetniškega značaja 

• spodbujanja investicij v osnovno kmetijsko 
dejavnost oz. projektov ki omogočajo razvoj podeželskega gospodarstva ali izboljšujejo zaposlitvene možnosti 
na podeželju 

• finančne spodbude za izvajanje regijskih  garancijskih shem, ki bodo olajšale dostop podjetjem do virov 
financiranja naložb 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Cilji so uresničeni v skladu s pričakovanji. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Realizacija: 500.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema odhodke za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju. 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Realizacija: 500.000 € 

Opis glavnega programa 

Vključena so sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: 
učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih 
metrov stanovanj na 1000 občanov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Nova stanovanja v preteklem letu so bila pridobljena v okviru predvidenega. 
 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Realizacija: 500.000 € 

Opis podprograma 

Sredstva se iz občinskega proračuna namenjajo za povečanje namenskega premoženja javnega sklada, kar omogoča 
gradnjo, nakup in vzdrževanje predvsem neprofitnih najemnih stanovanj in tudi ostalih stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon  

Dolgoročni cilji podprograma z oceno uspeha doseganja ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj oz. kvadratnih 
metrov stanovanj na 1000 občanov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji se postopoma dosegajo. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma  z oceno uspeha doseganja ciljev. 

Doseganje večje izkoriščenosti obstoječega stanovanjskega fonda glede na predhodna leta. 
Vlaganja v obstoječa stanovanja  in vlaganja v nakup novih stanovanj glede na zaposlene na skladu. 
Število občanov na čakalni  listi glede na predhodno leto. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

V letu 2014 je bila z dokončnim plačilom pogodbene vrednosti zaključena investicija v Čepovanu. Stanovanjski 
sklad je v letu 2014 od fizičnih oseb uspel pridobiti 6 stanovanj, ki jih je namenil za neprofitno oddajo v najem. 
Kljub pridobljenemu pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju pa se ni pričela gradnja stanovanj v Prvačini, zaradi 
odklonilnega mnenja tako Krajevne skupnosti Prvačina kot tudi komisije za okolje in prostor Mestne občine Nova 
Gorica. Na trenutno aktualni prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj se na listi A nahaja  124 , na listi B 
pa 6 prosilcev.  
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C - Račun financiranja 
Realizacija: 595.000 € 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Realizacija: 595.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Servisiranje javnega dolga občine zajema stroške v zvezi z najetimi krediti pri poslovnih bankah, posrednih in 
neposrednih proračunskih porabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je. 
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki so sprejete v občinskem proračunu v obsegu, kot ga določa veljavna 
zakonodaja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temelj za zadolžitev proračuna občine v posameznem proračunskem letu je sprejeti proračun. Investicije, ki se 
financirajo iz proračuna so zajete v Načrtu razvojnih programov za štiri-letno obdobje. V kolikor proračun 
posameznega leta predvideva zadolžitev, je sestavni del proračuna tudi obveznost za servisiranje javnega dolga. 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga 
Realizacija: 595.000 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa so vključena sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Stroški servisiranja javnega dolga se morajo porazdeliti na obdobje vračanja kreditov tako, da nobeno leto ne 
presegajo zakonskih omejitev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev glavnega programa 

Dolgoročni cilji so uresničeni. 

 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 
zadolževanje 

Realizacija: 595.000 € 

Opis podprograma 

Občina se lahko zadolžuje le na domačem finančnem trgu. Obveznosti iz naslova financiranja so poleg anuitet tudi 
stroški servisiranja dolga, kamor spadajo stroški obresti, odobritve, spremljanja in morebitnega reprogramiranja 
kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podlaga za zadolževanje občine za potrebe izvedbe investicijskih projektov je Zakon o financiranju občin ZFO-1 
(Ur. L. RS 123/06 s spremembami), Pravilnik o zadolževanju občin (Ur. L. RS 108/08) ter sprejeti in veljavni 
proračun občine za leto, v katerem občina najame kredit. 

Dolgoročni cilji podprograma 

Cilj podprograma Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje je, da obveznosti 
ostajajo v zakonsko določenih omejitvah, kar je potrebno vsakoletno izračunavati. Drugi cilj je, da obveznosti iz 
naslova servisiranja javnega dolga ne presegajo stroškov, ki so trgu denarja običajni v posameznem letu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Cilji so uresničeni v skladu s pričakovanji. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma  

Letni cilj je pravočasno plačilo obveznosti iz naslova servisiranja javnega dolga. Drugi cilj je, da so obrestna mera in 
drugi stroški servisiranja nižji ali največ enaki primerljivim stroškom na trgu denarja. V primeru da ta cilj ni 
dosežen, je potrebno proučiti vse možnosti za reprogramiranje kreditov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih izvedbenih ciljev 

Stroški odplačila glavnic za najeta dolgoročna kredita so bili poravnani v roku in skladno z veljavnima 
amortizacijskima načrtoma. 
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2.2. Poroč ilo o realizaciji finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov, ki niso samostojne 
pravne osebe 

 

 

A - Bilanca odhodkov 
 

01 - MESTNI SVET 
Realizacija: 275.134,62 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori) 
Realizacija: 1.942,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva realizirana v višini 97,2%  načrtovane porabe so bila porabljena za potrebe tiskanja in arhiviranja gradiv 
mestnega sveta in odborov. 

 

01002 - Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 
Realizacija: 118.582,36 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana 91,2% glede na načrtovano porabo. Sredstva so bila porabljena skladno s Pravilnikom o 
višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega 
sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti. Malenkostno nižja realizacija je 
posledica lokalnih volitev, saj v mesecu oktobru ni bilo redne seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles. 

 

01003 - Financiranje političnih strank 
Realizacija: 41.662,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Do konstitutivne seje mestnega sveta, ko je prejšnjim članom mestnega sveta prenehal mandat, so se politične 
stranke financirale skladno s sklepom mestnega sveta iz leta 2003. V novem sestavu je mestni svet sprejel sklep o 
financiranje političnih strank šele meseca januarja 2015. Posledično je bila realizacija nižja od načrtovane porabe za 
slabih 17 odstotkov. 
 

01004 - Prenos sej Mestnega sveta 
Realizacija: 18.329,05 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Prenosi sej mestnega sveta se vršijo skladno s programom dela mestnega sveta. Do rahlega odstopanja (91,7% 
realizacija) je prišlo zaradi lokalnih volitev, saj redne seje v mesecu oktobru ni bilo. 
 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01005 - Stroški lokalnih volitev 
Realizacija: 94.618,12 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba sredstev je bila v okviru razpoložljivih sredstev. Največji strošek izvedbe lokalnih volitev so predstavljali: 
stroški raznosa obvestil in seznama potrjenih kandidatur za župana, list kandidatov za člane mestnega sveta in 
kandidatov za člane svetov KS, nadomestilo za delo članom volilnih odborov in volilnih komisij krajevnih 
skupnosti, tisk volilnega materiala (glasovnice, razglasi), najemnina za volišča in nadomestilo za člane občinske 
volilne komisije.  
 

02 - NADZORNI ODBOR 
Realizacija: 8.773,59 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02001 - Sejnine - Nadzorni odbor 
Realizacija: 8.773,59 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva za sejnine nadzornega odbora so bile porabljene z rahlim odstopanjem (87,7% realizacija) zaradi lokalnih 
volitev, saj se je mandat nadzornemu odboru iztekel s konstituiranjem novega mestnega sveta. Mestni svet je 
nadzorni odbor imenoval na decembrski seji. 

 

03 - ŽUPAN 
Realizacija: 354.529,68 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

03001 - Plače in drugi izdatki 
Realizacija: 52.271,08 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 
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Postavka je bila realizirana v višini 93,3% načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plače župana, 
dodatka za delovno dobo, 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. 

 

03002 - Izdatki za službena potovanja 
Realizacija: 33,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila realizirana v višini 2,2% načrtovane porabe in sicer za izplačilo dnevnice za službeno potovanje v 
tujini. 
 

03003 - Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 
Realizacija: 12.225,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 87,3% načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo nepoklicnega 
opravljanja funkcije podžupana ter s tem v zvezi za plačilo dajatev iz naslova drugega pogodbenega razmerja. 
Višina plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana je vezana na višino plače, ki bi jo podžupan prejemal, 
če bi funkcijo opravljal poklicno in znaša 50 odstotkov plače poklicnega podžupana. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

03004 - Proračunska rezerva 
Realizacija: 290.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 

• Intervencija ob žledolomu ( zagotavljanje nujnih pogojev za življenje in bivanje )  
• Intervencija ob poplavi ( zagotavljanje nujnih pogojev za življenje in bivanje ) 
• Ureditev površinskih odvodnikov na plazovitem območju Fajdigovšče  
• Sanacija lokalnih cest in popravilo javne razsvetljave po žledolomu v Lokovcu  
• Izvajanje nujnih ukrepov na manjših plazovih in usadih 
• Logistična podpora ( geomehanska poročila, elaborati,  prehrana, refundacije )  

Podrobnejša obrazložitev porabe je podana v okviru obrazložitev splošnega dela proračuna. 

 

 

 

 

 



 

Stran 99 od 300 

12 - OBČINSKA UPRAVA 
Realizacija: 40.460.141,02 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201 - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

07240 - Priprava projektov 
Realizacija: 36.893,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 47,9% glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Sredstva na proračunski postavki »Priprava projektov« so bila namenjena pripravi projektnih predlogov, projektne 
in investicijske podlage ter za izvedbo nalog v podporo konkretizaciji projektov. Poleg navedenih aktivnosti je v 
okviru proračunske postavke vodeno tudi stroškovno mesto za čezmejni projekt »Bimobis«. 
V letu 2014 so bile v okviru proračunske postavke izvedene aktivnosti vezane na pripravo naslednjih projektnih 
predlogov oz. projektov: izvedba parcelacije, pridobitev služnosti ter izvedba postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za Brv čez Sočo; izdelava dokumentacije za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na 
območju naselja Prvačina; projektna dokumentacija in recenzija projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskih 
poti na območju mesta Nove Gorice; cenitev obmejnih objektov, izdelava projektne dokumentacije za odstranitev 
obmejnih objektov ter ureditev prometa ipd. V okviru čezmejnega projekta »Bimobis« so bila sredstva iz 
proračunske postavke porabljena za izdelavo akcijskega načrta za trajnostno mobilnost ter za izdelavo analize 
medkrajevne in čezmejne mobilnosti. 
V okviru proračunske postavke v letu 2014 niso bila porabljena vsa proračunska sredstva. 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izveden je bil obseg, ki je bil glede na predvideno konkretizacijo in predvidene prijave na javne razpise za 
pridobitev EU sredstev smiseln. V okviru proračunske postavke so predvsem izvedene naloge, ki večajo možnost 
pridobitve drugih virov sofinanciranja ter naloge, ki so povezane s pripravo potreben dodatne dokumentacije za že 
odobrena sredstva oz. za že odobrene predvidene aktivnosti. Za oddajo del je bilo izvedeno zbiranje ponudb za izbor 
najugodnejšega izvajalca del, kar nam je omogočilo tudi doseganje cilja dobre gospodarnosti. 
 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..) 
Realizacija 21.174,67 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba sredstev je potekala po planu in dosegla 96,3 %. Iz postavke so se mesečno poravnavali obračuni stroškov 
Banke Slovenije, stroški tiskanja položnic, stroški bančnih storitev, pretežni del pa so predstavljali stroški povezani s 
poslovanjem mestne blagajne, ki nastajajo mesečno v odvisnosti od prometa in števila transakcij in se zato mesečno 
spreminjajo. 

 



 

Stran 100 od 300 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

04001 - Mednarodno sodelovanje 
Realizacija: 37.056,78 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo nalog čezmejnega in mednarodnega sodelovanja (sprejemi, obiski, 
prevajanje) ter sofinanciranje izvajalcev mednarodnih aktivnosti, pomembnih za mestno občino (Slovenska 
turistična borza SIW, gospodarska konferenca "Kako povečati sodelovanje z Rusko federacijo", čezmejni sejem 
Anci Expo, zgodovinski festival èStoria itd.).  
Poseben poudarek smo namenili 10. obletnici odstranitve ograje med Novo Gorico in Gorico, 10. obletnici vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo ter poglabljanju sodelovanja z ruskim mestom Dubna, s katerim je mestna občina konec 
leta 2013 podpisala dogovor o sodelovanju. Organizirali smo božični koncert pevskih zborov iz Nove Gorice, 
Gorice (Italija) in Celovca (Avstrija), čezmejni urbanistični posvet "Utopije. Vizije skupne prihodnosti" z razstavo 
ter sofinancirali tradicionalno srečanje upokojencev iz Nove Gorice in San Vendemiana (Italija). V okviru aktivnosti 
sodelovanja s sosednjo Občino Gorica (I) smo v sodelovanju z omenjeno občino že tradicionalno izvedli Prižig lučk 
na meji. 
Področje mednarodnih odnosov so v minulem letu zaznamovali tudi obiski tujih predstavništev v Republiki 
Sloveniji (venezuelsko, nemško, indijsko, italijansko) ter sodelovanje pri organizaciji državniških srečanj med 
predsednikom Republike Slovenije in predsednikoma Republike Italije ter Republike Nemčije.  
Sredstva smo prav tako namenili za sofinanciranje stroškov drugih izvajalcev (krajevne skupnosti, javni zavodi, 
klubi in društva) mednarodnih aktivnosti, pomembnih za mestno občino (slovesnost ob odkritju obeležja v spomin 
na vojaško bolnišnico v Oseku ter vojaškega obeležja na Škabrijelu, čezmejna prireditev Tek in hoja za upanje, 
mednarodno srečanje Inclusia 2014 v Celovcu, pohod po Mihajlovi poti).  
Del sredstev na postavki smo skladno z 12. členom Statuta EZTS porabili za operativno delovanje EZTS GO ter za 
financiranje RRA Severne Primorske d.o.o. za izvajanje administrativno-tehničnih in strokovnih nalog ter nudenje 
strokovne in tehnične pomoči pri izvajanju nalog EZTS GO za Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-
Vrtojba. 
 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0401 - Kadrovska uprava 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

06001 - Občinske nagrade 
Realizacija: 7.720,71 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za nakup 11 likovnih del olje-platno mlade akademske slikarke Jasmine Rojc in za 
denarne nagrade nagrajencem. Do nižje porabe (57%) je prišlo predvsem iz dveh razlogov, ki sta:  

• cena likovnih del mlade slikarke je bila ugodnejša kot dela priznanih slikarjev,  
• del sredstev je bil skladno z Odlokom o priznanjih MONG rezerviran tudi za  izdelavo evidence vseh 

občinskih nagrajencev v lični kaligrafiji, kar ni bilo realizirano. Upamo, da nam bo slednje uspelo 
realizirati v letu 2015. 

 



 

Stran 101 od 300 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

06002 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 
Realizacija: 2.356,37 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila izkoriščena 78 %, ker se je naročalo zunanje servisiranje varčno in le ob posegih, ki zahtevajo nove 
dele strojne opreme (zamenjave napajalnikov, diskov ipd.). Vsa ostala vzdrževanja sta opravili uslužbenki občinske 
uprave zadolženi za področje informacijske tehnologije. 

 

06003 - Nakup računalnikov 
Realizacija: 24.915,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila v celoti realizirana. Zamenjanih je bilo 11 namiznih računalnikov, 5 prenosnikov in 9 ekranov. 
Nadgrajena in obnovljena je bila aktivna oprema in optična hrbtenica v komunikacijskih vozliščih. 
Za nabave opreme so bila izpeljana javna naročila malih vrednosti oz. zbiranje ponudb. Vse cene so bile dodatno 
preverjene in primerjane s ponudbo na spletu, kar je omogočilo ugoden in gospodaren nakup primerne opreme. 

 

04029002 - Elektronske storitve 

06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 
Realizacija: 50.468,88 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana 90 %, ker je bilo nekaj računov zapadlih konec leta 2014 prenesenih v leto 2015.   
Sredstva so bila namenjena vzdrževanju informacijskih sistemov (dokumentni, finančno knjigovodski ter GIS 
sitem), vzdrževanju uporabniških aplikacij in občinskega spletnega mesta ter gostovanju portala MONG na spletnem 
strežniku. Iz teh sredstev se je financiral dostop do interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski 
upravi, podaljševanje spletnih domen ter manjše nadgradnje programov, ki presegajo redna mesečna vzdrževalna 
dela.  

S strokovnim in kvalitetnim vzdrževanjem in nadgradnjami sistemov zagotavljamo stabilno delo občinske uprave 
praktično brez prekinitev ter omogočamo prilagajanje novim zahtevam in razvoju IT storitev in povezav.  
 

06005 - Nakup programske opreme 
Realizacija 16.479,35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana 82 %, ker je bil en račun, zapadel konec leta 2014, prenesen v leto 2015. V celoti ni bila 
izvedena nadgradnja finančno knjigovodskega sklopa programske opreme za namene elektronskega potrjevanja in 
hranjenja e-računov kar pa trenutno ne vpliva bistveno na procese in delo uprave na tem področju. 
Sredstva so bila namenjena za nadgradnje in nove module aplikativnih rešitev prostorskega, dokumentnega ter 
finančnega informacijskega sistema. Glede na to, da so vsi delovni procesi že več let informacijsko podprti, z 
nadgradnjami in dokupi dodatnih modulov zagotavljamo prilagoditve zahtevam razvoja zunanjih sistemov s 
katerimi komuniciramo. Razvoj poteka v smeri brezpapirnega poslovanja z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil, 
ki omogočajo elektronsko podpisovanje dokumentov ter elektronske izmenjave podatkov in dokumentov. 
 



 

Stran 102 od 300 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

04002 - Stroški oglaševalskih storitev 
Realizacija: 38.755,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru proračunske postavke smo oglaševalsko podprli prireditve mestne občine (kulturni praznik, pustovanje, 
praznovanje 10. obletnice vstopa v EU ipd.), s poudarkom na novoletnih in poletnih prireditvah. Oglaševali smo v 
časopisu Goriška ter v drugih tiskanih in elektronskih medijih, podprli smo akcije s preventivno vsebino (Alkohol 
ubija večkrat nedolžne, 20. svetovno prvenstvo reševalnih psov v Novi Gorici, Žepni koledar Policijskega 
sindikata). Posebno objavo smo namenili obletnici začetka prve svetovne vojne. Promocijsko smo podprli dogodke 
v okviru Leta, posvečenega plesni umetnosti in dogodke v okviru prenove mestnega središča. Kot vsako leto smo 
tudi v letu 2014 poseben poudarek namenili oglaševanju prireditev ob prazniku mestne občine v septembru. Iz 
postavke smo krili tudi stroške dnevnega zbira objav (klipinga) mestne občine in dostop do dnevnega servisa 
Slovenske tiskovne agencije.  

 

06006 - Uradne objave 
Realizacija: 15.803,57 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Planirana sredstva so bila skoraj v celoti porabljena za objavo splošnih in posamičnih aktov občine v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04003 - Prireditve in gostinske storitve 
Realizacija: 61.370,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo slovesnosti ob državnih praznikih (kulturni praznik, dan upora proti 
okupatorju, dan državnosti, priključitev Primorske k matični domovini, dan spomina na mrtve, dan samostojnosti in 
enotnosti), novoletnega sprejema in ostalih dogodkov (prireditve, slovesnosti, sprejemi) v organizaciji oziroma 
soorganizaciji mestne občine ter za protokolarne pogostitve. V okviru postavke smo financirali program Plesnih 
doživetij v letu, ki smo ga posvetili plesni umetnosti. V Novi Gorici smo tudi gostili osrednjo državno slovesnost ob 
dnevu reformacije, Slovensko turistično borzo in Svetovno prvenstvo reševalnih psov. Zaradi velikega interesa smo 
izvedli ponovitve družabnega večera "Služba ali družina? Oboje!". Namesto ognjemeta smo namenili denarno 
pomoč družinam v stiski. 
 

04004 - Protokolarne nabave 
Realizacija: 52.382,33 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva smo porabili za nabavo protokolarnih daril, s katerimi smo podprli ponudnike izdelkov iz domačega okolja 
(Županovo vino, med, čaji, keramika) ter celoletni projekt gojenja, pridelave in predelave zelišč, v katerega so bili 
vključene težje zaposljive osebe z okvaro vida in s katerim so se spodbudile dejavnosti v okviru Zeliščnega centra 
Nova Gorica. Ob tem smo sredstva iz postavke porabili tudi za izdelavo ustreznega grafičnega materiala za protokol 
(vabila, čestitke, priznanja ipd.) in za potrebe novoletnega obdarovanja z izdelavo prvega koledarja, prilagojenega za 
slepe in slabovidne s povečanim tiskom in napisi tudi v Braillovi pisavi. 



 

Stran 103 od 300 

 

04005 - Najemnine ob protokolarnih dogodkih 
Realizacija: 3.187,67 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru postavke smo poravnali stroške najema dvorane za slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, večer 
ob občinskem prazniku in gledališko predstavo za otroke ob občinskem prazniku. 
 

 

04006 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Realizacija: 47.039,15 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Znesek smo porabili za izvedbo osrednjih občinskih prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica (večer ob 
občinskem prazniku z osrednjo slovesnostjo v SNG Nova Gorica in gala koncertom na travniku pred mestno hišo ter 
gledališko predstavo za otroke). Ob tem smo sredstva s postavke namenili tudi drugim organizatorjem, ki so 
sooblikovali dogajanje ob občinskem prazniku. Oblikovali smo zgibanko s skupnim programom prireditev v 
prazničnem septembru, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v mestni občini.  
 

09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 
Realizacija: 266.632,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev Nova Gorica – novoletna doživetja, ki so se odvijale v Novi 
Gorici pod ogrevanim šotorom od 25. 12. 2013 do 1.1.2014. Organizirani so bili koncerti priznanih slovenskih in 
tujih izvajalcev, kulturni in otroški program. Financirana je bila celotna infrastruktura (najem šotora, ozvočenje, 
luči, postavitev odra, nakup goriva za ogrevanje, elektrifikacija, zapora ceste ipd.), pridobivanje dovoljenj, plačilo 
avtorskih pravic, zavarovanje,…S sredstvi te postavko smo financirali tudi prireditev Pustovanje 2014 v Novi Gorici 
v organizaciji Mladinskega centra Nova Gorica ter prevoz in postavitev mlaja, ki ga je pripravil Goriški muzej.  
V okviru organizacije poletnih prireditev Nova Gorica – poletna doživetja je bilo financirano dogajanje na ploščadi 
za mestno hišo od 4.7. do 7.9.2014. Na ploščadi so se odvijali zabavni, kulturni in otroški program. Na tej lokaciji se 
je izvedel program Letnega kina, ki je vključeval deset filmskih večerov. Na platnu so si obiskovalci ogledali 
zanimive slovenske in tuje filme, večere pa so dodatno popestrili obiski režiserjev in igralcev ter številni pogovori 
na temo filma.  
S sredstvi se je sofinanciralo stroške organizacije odprtja prenovljenega mestnega središča v soboto, 30.8.2014 
(infrastruktura, varovanje, avtorske pravice, ipd.), ter soorganizacijo koncerta svetovno priznanega dueta 2Cellos, ki 
ga je Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z družbo Hit d.d. priredila na travniku pred mestno hišo dne 
23.8.2014. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

06007 - Vzdrževanje poslovnih prostorov 
Realizacija: 14.394,59 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila izkoriščena v okviru planiranih. Večji stroške sta v okviru porabe predstavljali  popravilo strehe na 
objekta Banjšicah in stroški za vzdrževanje garažnega prostora pod knjižnico. 

 

 



 

Stran 104 od 300 

06008 - Vzdrževanje objektov v lasti občine 
Realizacija: 62.070,15 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila izkoriščena. v okviru planiranih. Najvišji delež v porabi sredstev predstavlja je kompenzacija z Polo 
in, ki se je končala konec avgusta 2014, odstranitev nadstreška na MP Solkan (15.300 €)  ter povrnitev sredstev 
MOSTOVN-i za ureditev  pož.  varnosti (3.500 €). 
 

06010 - Cenitve, natečaji, stroški postopkov 
Realizacija: 2.517,84 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitev nepremičnih objektov, ki jih ima v lasti občina in se bila v letu 2014 
namenijo prodaji ali oddaji v najem in za pokritje stroškov javnih objav o dražbah za prodajo. 
 

06034 - Sodna poravnava SGP 
Realizacija: 2.939.874,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Realizirana je bila skoraj celotna sodna poravnava razen dela, za katerega se še pričakuje odločitev sodišča, kateri 
od upnikov  SGP-ja bo vsaj v tem delu poplača. 
 

11018 - Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 
Realizacija: 39.890,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,7 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Sredstva postavke so bila namenjena pokrivanju stroškov storitev vodenja katastra in računovodskih evidenc 
podjetij, katerim je bila dana v najem gospodarska javna infrastruktura. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

05001 - Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 
Realizacija: 7.313,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 85% načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine v 
Skupnosti občin Slovenije ter za plačilo članarine Združenju mestnih občin Slovenije. 

 



 

Stran 105 od 300 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06011 - Plače in drugi izdatki 
Realizacija: 2.058.833,40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,2% načrtovane porabe. V okviru postavke so bila sredstva porabljena za plače 
javnih uslužbencev, dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade, nadurno delo. 
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 
Realizacija: 104.683,86 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za nabavo pisarniškega in drugega splošnega materiala, ki ga pri delu uporabljajo 
uslužbenci občinske uprave. Nižja realizacija je posledica dodatnih varčevalnih ukrepov pri nabavi in delo v 
razmejitvi in prenosu dela stroškov pisarniškega poslovanja, ki je bil nabavljen za delo medobčinske uprave in je 
prikazan v finančnem načrtu medobčinske uprave. 
 

06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Realizacija: 138.942,13 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba sredstev je bila v skladu s finančnim načrtom. Nižja realizacija je predvsem na račun prihrankov pri 
ogrevanju v povprečju milejše zime.  
 

06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva 
Realizacija: 9.361,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba je bila realizirana v skladu z načrtovano. Sredstva so se porabila za nabavo goriv, vinjet in drugega materiala 
za službena vozila v lasti Mestne občine. 
 

06016 - Izdatki za službena potovanja uprave 
Realizacija: 2.341,67 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini. 58,5% načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za izplačilo dnevnic 
javnim uslužbencem za službena potovanja tako doma kot v tujini, za izplačilo kilometrin za uporabo lastnega 
vozila v službene namene (zgolj v primerih, ko ni na razpolago službenih vozil) ter za povračila stroškov v zvezi s 
službenimi potovanji. 
 



 

Stran 106 od 300 

06018 - Drugi operativni odhodki 
Realizacija: 253.720,66 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 88,9% načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo odvetniških in 
drugih pravnih storitev, povračila sodnih stroškov, finančne preglede, notranje revizije, za izobraževanje in 
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in študentsko delo. 

 

06019 - Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 
Realizacija: 3.483,65 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru postavke so se realizirali vsi z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu predpisani obvezni zdravstveni 
pregledi. Odstotek realizacije je nižji zaradi manjšega števila pregledov za javne uslužbence, ki so sicer že dlje časa 
odsotni z dela zaradi bolezni. 

 

06037 - Javna dela 
Realizacija: 22.284,26 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 89,1% načrtovane porabe. Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014 v okviru 
javnih del izvajala dva programa, in sicer: razvojni program, ki uvaja nove dejavnosti (storitve) v lokalnem in/ali 
regionalnem okolju ter program »pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter 
informiranje občanov«. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izplačilo plač udeležencem programov javnih 
del, ostale stroške v zvezi z delom ter regres za letni dopust. Sama višina plače je določena v Zakonu o urejanju trga 
dela in je izražena  v deležu od minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki 
ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Mestna občina Nova Gorica tako udeležencem javnih del obračuna 
in izplača plačo ter ostale stroške v zvezi z delom, Zavod za zaposlovanje pa na podlagi predloženih poročil, 
obrazcev nato krije 75% sredstev za plače udeležencev, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na delo 
in z dela ter sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda, v dejanski višini. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

06022 - Varovanje zgradb in prostorov 
Realizacija: 65.601,80 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti, s katerimi se je zagotavljajo varovanje občinske 
stavbe v popoldanskem in nočnem času in varovanje za prenos denarja na banko v okviru delovanja občinske 
blagajne. 

 

06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za 
registracijo 

Realizacija: 16.547,28 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 107 od 300 

Za popravila , zavarovalne premije in pristojbine za registracijo službenih vozil, ki jih uporablja občinska uprava so 
bila porabljena sredstva v skladu z načrtovano porabo. 

 

06024 - Vzdrževanje upravne stavbe 
Realizacija: 58.654,47 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Za vzdrževanje upravne stavbe smo porabili načrtovana proračunska sredstva skladu s proračunskim načrtom in 
sicer sem sodijo hišniška opravila, manjša popravila vzdrževanja elektroinštalacij, ogrevalnih naprav, pleskanje in 
podobno.  

 

06025 - Zavarovalne premije za objekte in opremo 
Realizacija 6.094,74 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Na tej postavki so zavarovalne premije za stavbe in druge objekte v lasti mestne občine. Realizacija je nižja od 
načrtovane skrbne izbire in preverjanja zavarovalnih pogojev pri ponudnikih.  
 

06026 - Nadomestilo za stavbno zemljišče 
Realizacija: 14.227,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru načrtovane porabe je bilo poravnano nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč na podlagi odločbe davčne 
uprave. 
 

06028 - Nakup pohištva in druge opreme 
Realizacija: 11.032,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev. Največji strošek je bil nakup pisarniškega pohištva 5000 €, 
zamenjava mikrofonov v veliki sejni dvorani (4.300€). Nabavljena je bila tudi klima naprava za medgeneracijsko 
središče na Gradnikovih brigadah 33.  
 

06029 - Investicijsko vzdrževanje in obnove upravne stavbe 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V letu 2014 nismo izvedli večjih investicijsko vzdrževalnih del. 

06035 - Obnova strehe in oken na upravni stavbi 
Realizacija: 839,36 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za izdelavo varnostnega načrta za obnovo strehe in popis del. 
 

 



 

Stran 108 od 300 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 
Realizacija 47.567,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Porabljena sredstva so zagotovila: 
• redno vzdrževanje javnih zaklonišč in prostorov oz. skladišč civilne zaščite; 
• vzdrževanje poligona za trening reševalnih psov;  
• vzdrževanje opreme in tehničnih sredstev enot , štabov in služb civilne zaščite;  
• nakup zaščitne in reševalne opreme ( po načrtu nabave opreme enot.) 
• skupni stroški za elektriko, vodo, odvoz smeti, ogrevanje in za čiščenje zaklonišč in     prostorov CZ, satelitski 

mobitel ; 
• najemnino za prostore ( Štab CZ v Gasilskem domu Nova gorica )  

 

04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva 
Realizacija 56.785,53 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Iz postavke so bili pokriti stroški za naslednje dejavnosti: 
• vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja ( usposabljanje, vaje, zdravniški 

pregledi, cepljenje,  prehrana, refundacije osebnih dohodkov, potni stroški); 
• TV naročnina 
• zavarovanje pripadnikov reševalnih enot  in opreme za zaščito in reševanje; 
• izdelava elaboratov, ocen ogroženostim ter izdelava in ažuriranje  načrtov zaščite, reševanja in pomoč 
• ažuriranje, dopolnjevanje in uničenje obrambnega načrta občine. 

 

04032 - Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 
Realizacija: 5.816,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poravnani so bili stroški najemnin začasno preseljeni družini v Šmihelu ter rezervnih nastanitvenih prostorov v 
Dornberku. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

04033 - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
Realizacija: 853.670,50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Znesek predstavlja 72 odstotkov potrebnih sredstev za plače in materialne stroške zaposlenih v Javnem zavodu za 
Gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica kot izhaja iz Finančnega načrta. Manjkajoči delež po 
pogodbah so zagotovile občine soustanoviteljice. 

 



 

Stran 109 od 300 

04034 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 
Realizacija: 72.746,27 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Skladno s planom nabav Poveljstva JGS in Načrtom razvojnih programov so bila sredstva (poleg deleža 
soustanoviteljev in lastnih sredstev JZ- požarni sklad) namenjena nabavi izdelave nadgradnje ter nabavi opreme za 
vozilo za nevarne snovi ter nabava 18 intervencijskih oblek. 
 

04035 - Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 
Realizacija: 119.999,88 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila v celoti razporejena PGD Čepovan, Dornberk in Nova Gorica in služijo vzdrževanju njihove 
operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.  

 

04036 - Sredstva iz požarnega sklada 
Realizacija: 163.896,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba je bila skladna s prilivom sredstev, ki jih določa  Vlada RS. Transferi zavodu in društvom je bil opravljen na 
podlagi  sklepa Odbora za delitev sredstev požarnega sklada. 

 

04043 - Novogradnja gasilskega doma 
Realizacija: 4.087,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru porabe je bila izdelana in plačana študija za novogradnjo gasilskega doma 

 

04044 - Investicije v osnovna sredstva 
Realizacija: 100.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila nakazana Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost za nabavo osnovnih sredstev na 
podlagi zahtevkov in ob predložitvi računov iz katerih se izkazuje dejanska nabava. Poraba je bila skladna s 
finančnim načrtom nabav javnega zavoda. 

 

04045 - Vozilo za gašenje gozdnih požarov 
Realizacija: 68.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila na podlagi zahtevka in dokazil nakazana gasilskemu društvu za nabavo vozila za gašenje gozdnih 
požarov na podlagi sklepa poveljstva gasilcev.  

 

 



 

Stran 110 od 300 

04047 - Prizidek Gasilskega doma v Dornberku 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Zaradi neizpolnjenih pogojev za realizacijo načrtovanih aktivnosti, je ostala postavka neizkoriščena. 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

09003 - Nova delovna mesta in samozaposlitve 
Realizacija: 22.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev postavke: 
sredstva so namenjena preprečevanju brezposelnosti težje zaposljivih skupin . 
Ukrepi za realizacijo: 
Mestna občina letno objavi javni razpis za spodbujanje brezposelnih oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih 
oseb.  
Realizacija ukrepov:  
V letu 2014 smo objavili Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest. Subvencionirali smo sedem novih 
delovnih mest v skupni vrednosti  22.500,00 EUR. Z realizacijo zaposlitev realiziramo ukrepe v smeri preprečevanja 
brezposelnosti tistih ciljnih skupin brezposelnih, ko zelo težko zaposljive. Subvencija na zaposlitev brezposelne 
osebe za eno leto znaša 4.500,00 EUR- Postavka je bila v celoti  realizirana. 
 

09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del 
Realizacija: 243.427,78 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 95,2 % glede na veljavni plan. 

Za leto 2014 je Zavod za zaposlovanje RS, območna enota Nova Gorica, odobril v razpisanem programu javnih del 
(sofinanciranje občine 25 % do konca leta) od 1. 1. 2014 do konca leta 93 oseb, od tega 8 invalidov pri 38 izvajalcih. 

Sofinanciranje občine za invalide pa je znašalo 5 % po objavljenem razpisu. 

Programi so iz socialno - družbenega področja: pomoč starejšim, učna pomoč dijakom, pomoč društvom – urejanj 
evidenc, pomoč v muzeju,… 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

09005 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 
Realizacija: 149.659,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 111 od 300 

Sredstva so bila porabljena na javnem razpisu v skladu z veljavnim odlokom za dodeljevanje pomoči za programe in 
investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica za sofinanciranje osnovne kmetijske proizvodnje 
in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

09006 - Priprava projektov za razvoj podeželja 
Realizacija: 25.053,46 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za delovanje LAS-a, plačilo nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na 
skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za zemljišča v lasti ali zakupu Mestne občine Nova 
Gorica, vzdrževanje zbirke vrtnic na Kostanjevici, vzdrževanje spletnih strani za izvedene projekte  ter financiranje 
priprave in izvedbo manjših projektov s področja kmetijstva in podeželja. 
 

09007 - Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 
Realizacija: 14.997,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena na javnem razpisu po "Odloku o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica" za sofinanciranje izobraževanja, promocije društev in območja delovanja 
društev, priprave in izvedbe projektov s področja kmetijstva in podeželja, izvedbe prireditev in nakupu ali izdaji 
strokovne literature, zbornikov in promocijskega materiala ter materialnih stroškov, vezanih na izvedbo programa 
društev. 

09049 - Promocija vinske ceste 
Realizacija: 4.698,61 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo tradicionalne prireditve "Zvezdni utrinki v kozarcu 2014" kot promocijska 
aktivnost članov vinske ceste. 
 

09060 - Cilj 3 - Obnova vodnjakov in kalov - Living fountains 
Realizacija: 75.766,07 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obnova  vodnjakov in kalov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev EU 
sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije, gradbena dela na treh vodnjakih, enem kalu in na treh vodno 
tehničnih objektih (lokacije: Podlaka, Grgarske Ravne, Preserje- Branik, Šempas). V letu 2014 pa so bila 
pridobljena finančna sredstva za obnovo dodatnega vodnjaka v Braniku (Preserje-Vidmarska vas). 

Dejavnosti , ki so  financirane iz proračunske postavke :  
Iz proračunske postavke so bila v letu 2014 financirana zaključna obnovitvena ( gradbena in instalacijska) dela na 
vseh  vodnjakih, dodatno pa je bil obnovljen vodnjak v Braniku 

(Preserje-Vidmarska vas). 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za izvedbo sanacij je bilo izvedeno javno naročilo v letu 2012. Obnovitvena dela  so bila izvedena  v planirani 
dinamiki. Doseženi so bili vsi cilji  projekta.  

 



 

Stran 112 od 300 

09067 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Realizacija: 2.250,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bilo porabljena za ukrepe po Odloku o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Mestni občini Nova Gorica, in sicer deloma za kritje stroškov nabave krmne koruze, preostanek sredstev pa se 
prenese v naslednje leto za zatiranje pelinolistne ambrozije na zemljiščih v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
 

11029003 - Zemljiške operacije 

09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Realizacija: 62.069,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Na območju Mestne občine Nova Gorica so bile okoli leta 1980 v naravi izvedene komasacije v glavnem za potrebe 
pridelave sadja in grozdja, ki pa niso bile vnesene v uradne evidence. S prijavo na javni razpis Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pridobili sredstva za ureditev stanja  na kompleksih Rimci I, Rimci II, 
Hrastov hrib in Cerovo-Obramovec. Sredstva so bila porabljena v skladu s prijavo na javni razpis za pridobitev 
sredstev za izvedbo del, ki so bila predvidena v letu 2014: ureditev oboda komasacijskega območja, izdelavi 
elaborata ureditve meje na komasacijskem obodu, izdelavi elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada, 
izdelavi elaborata idejne zasnove nove ureditve zemljišč,... 
 

09047 - Gospodarjenje z gozdovi 
Realizacija: 10.265,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Mestna občina Nova Gorica je lastnica preko 700 ha gozdov. V skladu z določili Zakona o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 30/93) moramo z gozdovi v naši lasti ustrezno gospodariti. Sredstva so bila porabljena za izvedbo gojitvenih 
del v delu gozda Panovec po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije, izgradnji gozdnih vlak in plačilu pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest za gozdove v lasti Mestne občine Nova Gorica. 
 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

09015 - Program zaščite živali, azil za pse 
Realizacija: 43.749,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/2007 s spremembami) dolžne poskrbeti za 
odlov in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Sredstva so bila porabljena za odlov in oskrbo 
zapuščenih živali po koncesijski pogodbi v skladu z določili navedenega zakona.  
 



 

Stran 113 od 300 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 
Realizacija: 43.860,19 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 71,9 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
MONG je sofinancirala izvedbo vzdrževalnih del, na podlagi tripartitne pogodbe med MONG, MKO in Zavodom 
RS za gozdove Slovenije. Mestna občina Nova Gorica je skladno z  ZJN–2B izbrala izvajalca vzdrževalnih del. 
Nadzor nad izvedenimi deli je v okviru svojih pristojnosti izvajal Zavod za gozdove Slovenije.  

Zavod za gozdove Slovenije je pripravil program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2014, ki je vezan na priliv 
sredstev iz naslova pristojbin in proračuna RS in sicer posebej za državne gozdove in zasebne gozdove. Planirana 
dela so bila v celoti realizirana. 

Ostala sredstva (do 100 %) so bila rezervirana za morebitne intervencije. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Zaradi racionalnosti porabe je bil kljub evidenčnemu postopku izpeljan postopek zbiranja ponudb. Vsa dela , ki so 
bila planirana, so bila tudi izvedena. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je ZGS še pred izbiro izvajalcev moral 
zmanjšati obseg del, ki jih je želel izvesti in sicer v okvir sredstev, ki jih predvideva pogodba  z MKO. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

07002 - Energetski koncept 
Realizacija: 31.880,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 56,9 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: V okviru proračunske postavke je bil del sredstev 
porabljen za storitve, ki jih za občino na podlagi letne pogodbe izvaja energetski manager – zavod GOLEA 
(izdelava letnih poročil, informiranje občanov, izobraževanje javnih uslužbencev in hišnikov oziroma vzdrževalcev 
stavb, upravljanje sistema energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, iskanje finančnih virov). Obenem je občina 
pristopila k izdelavi novega Lokalnega energetskega koncepta, strošek katerega je skupaj s stroškom izdelave 
preliminarnih energetskih pregledov deloma bremenil postavko že v letu 2014. Del sredstev je bil porabljen za 
pripravo dokumentacije potrebne za objavo razpisa za celovito obnovo javne razsvetljave. 
 

07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Realizacija: 175.043,68 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 



 

Stran 114 od 300 

Obnovitvena in interventna popravila vročevoda (na delu vročevoda od poslovne stavbe KENOG-a do Vojkove 
ceste, Kidričeva, Cankarjeva in Gradnikova ulica), interventna in obnovitvena dela na toplotnih postajah(trgovska 
hiša, manjša dela na posameznih toplotnih postajah na Gradnikovi), obnovitvena dela na kotlovnicah (Sedejeva in 
Marija Kogoja), zagotovitev priklopa novih uporabnikov (Zavarovalnica Triglav, NKBM, stavba Pokrajinskega 
arhiva Nova Gorica in restavracija Vrtnica ter gimnazija Nova Gorica) ter ostala manjša dela na sistemu daljinskega 
ogrevanja. 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

07230 - Koncesija mesta in primestnih naselij 
Realizacija: 228.201,51 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 84,4% glede na rebalans proračuna .  

Koncesionar je kljub izredno slabemu vremenu uspel realizirati naloge letnega programa. Ni pa uspel realiziral 
nekaterih dodatno dogovorjenih nujnih del na prometnih površinah, ki bi bile lahko izvedene iz planiranih sredstev 
za zimsko službo, katera je bila v prejšnji zimi izvajana le v manjšem obsegu. 

Cilj je, da s  pravočasnim kvalitetnim vzdrževanjem  dosežemo  osnovno prometno varnost, ohranitev stabilnosti in 
ohranitev cestnih elementov v dobrem stanju. 

 

07231 - Koncesija izven mesta in primestnih naselij 
Realizacija: 566.962,37 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 97,8% glede na rebalans proračuna .  

Koncesionar je kljub izredno slabemu vremenu uspel realizirati naloge letnega programa. Uspel je realizirati tudi 
dodatno dogovorjenih nujna dela na prometnih površinah, na račun planiranih sredstev za zimsko službo, katera je 
bila v prejšnji zimi izvajana  v manjšem obsegu kot v povprečnih zimah.. 

Cilj je, da s pravočasnim kvalitetnim vzdrževanjem  dosežemo  osnovno prometno varnost, ohranitev stabilnosti in 
ohranitev cestnih elementov v dobrem stanju. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

07008 - Nujne in nepredvidene sanacije 
Realizacija: 33.855,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 33,7%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Izvedeno je bilo rezkanje nevarnih drsečih asfaltnih površin v Vitovljah in Lokah, sanirana je bila 1. faza usada na 
obračališču ulice Bratov Hvalič, izvedena je bila interventna sanacija vozišča krajšega  odseku JP Grgar-Fobca,  
zgrajen je bil podporni zid ob LC na Preserjah, izvedena je bila prva faza sanacija nevarnega priključka JP na LC v 
Stari Gori ipd. 



 

Stran 115 od 300 

 

07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Realizacija: 17.294,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 19,2%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Izvedeno je bilo več manjših sanacij na prometnih površinah v mestu. Poleg navedenega je bila izvedena tudi 
asfaltna prevleka nevarnega vozišča Kostanjeviške ceste. 

 

07017 - Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) 
Realizacija: 3.466,65 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V sodelovanju s KS Lokovec smo izvedli meritve na delih cest, ki so še v privatni lasti in se jih bo, po izdanih 
odločbah, preneslo v last MO Nova Gorica. Kasneje bo odmerjenim delom cest podeljen status grajenega javnega 
dobra.   

V okviru proračunske postavke smo asfaltirali tudi del ceste v Lokovcu v izmeri cca 240 m. Vsa dela, ki so bila 
planirana v proračunskem letu, so bila tudi izvedena. Del izvedenih del v 2014 je bil poravnan v začetku leta 2015. 

 

07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Realizacija: 37.485,47 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru proračunske postavke so se izvajale meritve ceste na območju celotne MO Nova Gorica, po večini 
katastrskih občinah v k. o. Vitovlje, k. o. Dornberk, k. o. Šempas, k. o. Bate, k. o. Grgar, k. o. Branik, k. o. 
Kromberk, k. o Nova Gorica, k. o. Prvačina  in podobno. 

07023 - Izgradnja in ureditev kolesarskih stez 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 0 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru sredstev proračunske postavke je bila predvidena izvedba krožišča na Vojkovi ulici v Solkanu (Hermelika) 
ter umestitev kolesarske steze v krožišče z navezavo na obstoječo kolesarsko pot v smeri Nove Gorice. Sočasno se 
je v okviru postavke urejalo projektno dokumentacijo za izgradnjo kolesarske povezave ob potoku Koren (Južna 
kolesarska pot). 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Investicija zaradi prilagajanja izvajanju projekt CČN (zapora ceste na ulici Milojke Štrukelj) ni bila izvedena in je 
prenesena v naslednja leta. 

 

07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest 
Realizacija: 10.128,80 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru proračunske postavke se je plačevalo projektno dokumentacijo potrebe za izvedbo posameznih investicij.  



 

Stran 116 od 300 

 

07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Realizacija: 49.670,07 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 82,8%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Urejen  je bil del meteorne cestne kanalizacije v Prvačini in v Zaloščah, izvedene so bile  mulde in  propusti 
občinskih javnih cestah po KS. Saniranih je bilo tudi nekaj manjših cestnih podpornih zidov, saniranih je bilo tudi 
nekaj manjših asfaltnih površin.  

 

07184 - Ščedenska cesta 
Realizacija: 1.952,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 19,5 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V letu 2013 je bil zdelan idejni projekt ureditve ceste, pločnika in kolesarske steze na odseku od obvoznice Solkan 
do Kekčeve poti. V okviru idejnega projekt obdelana varianta nove priključne ceste za   za Pavšičevo naselje (en 
priključek za obe naselji Varda in Pavšičevo naselje), kar se je izkazalo za strokovno boljšo, pa tudi ekonomsko 
ugodnejšo varianto. (rešitev podprla tudi Komisija za okolje in prostor MONG). V letu 2013 so stekli tudi razgovori 
s tangiranimi lastniki, dokončnih dogovorov še ni. V letu 2014 je MONG nadaljevala z dogovarjanjem z lastnikom, 
katerega zemljišče je tangirano z novim priključkom za naselje Varda. Izpeljana je bila tudi recenzija idejnega 
projekta. Nadaljnji postopek izvajanja investicije (potreba po izdelavi OPPN-ja ) še ni dogovorjen. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Večletna investicija. V skladu s finančnim planom pridobljena dokumentacija. Sama izvedba investicije  v obdobju 
2015-2018 zaenkrat ni predvidena oziroma je odvisna od finančne zmogljivosti proračuna MONG. 

 

07188 - Prvomajska ulica 
Realizacija: 707,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 70,8 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru priprave projekta ureditve krožišča ob OBI-ju so bili v okviru postavke financirani stroški dopolnitve PZI 
dokumentacije na območju križišča pri OBI-ju, vezano na dogovarjanja s tangiranimi lastniki zemljišč. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Aktivnosti MONG so vezane na samo gradnjo primarne infrastrukture, ki jo bo izvajal pogodbeni partner  Erste 
group Immorent, v kolikor bo sprejet nov dogovor. 

 

07201 - Zahodna vpadnica 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Na osnovi potrjene projektne naloge za zahodno vpadnice je bila sklenjena pogodba za inženiring za potrebe 
priprave idejne zasnove in OPPN Zahodna vpadnica.  



 

Stran 117 od 300 

07211 - Ureditev ulice Vinka Vodopivca 
Realizacija: 4.636,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 46,4 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izdelana izvedbena dokumentacija še za zadnjo, III. fazo pločnika,  med odcepom za grad Kromberk in križiščem 
pri gostišču Komel. Na trasi je potrebna tudi sanacija dveh premostitvenih objektov. V letu 2014 je bila izpeljana 
recenzija izvedbene dokumentacije. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2016 - pridobivanje zemljišč in v skladu s 
planiranimi finančnimi sredstvi tudi izgradnja. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Na podlagi dokumentacije je možen razgovor s prizadetimi lastniki, kar je osnova za nadaljevanje izvajanja 
investicije.  

 

07212 - Cesta Dornberk - Oševljek 
Realizacija: 162.433,21 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 67,7 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Prvotno je bila investicija zastavljena kot ureditev asfaltne prevleke (dvoletna investicija). 

Pri pregledu dejanskega stanja na terenu in upoštevanju že zastavljenih aktivnosti v preteklosti, je bilo ugotovljeno, 
da je v delu trase projektirana tudi kanalizacija (fekalna in meteorna), ki pa še ni izvedena, zato je bilo  potrebno 
pripraviti dokumentacijo, ki te predvidene aktivnosti  uskladi. Dokumentacija predvideva tudi razširitev serpentine 
(omogočen prevoz avtobusa) in sanacijo plazu, ki ogroža cesto. Dokumentacija je bila recenzirana in  predana 
naročniku. 

Izdelana PZI dokumentacija predlaga delitev celotne trase na 8 pododsekov, kar omogoča fazno gradnjo. V prvi 
polovici leta 2013  izvedena 1. faza (odsek 8 od vasi Gradišče do meje z občino Renče-Vogrsko). V drugi polovici 
izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za 2. fazo (odsek 3 – ureditev serpentine). Izvedba, ki je bila planirana za 
leto 2013/2014 se je zaradi težav z enim od tangiranih lastnikov ter zaradi slabega vremena  v celoti prenesla v leto 
2014. Odsek 3 je bil v letu 2014 v celoti zaključen. Izdelana je bila dokumentacija za meteorno kanalizacijo za 
naslednji odsek št. 6 (v samem naselju). 

Zaradi zamika plačila končne situacije za dela na odseku št. 3 v januar 2015, sredstva za leto 2014 niso bila 
porabljena v celoti. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Z izvajanjem rekonstrukcije ceste  se preprečuje propadanje vozišča in izboljšuje prometna varnost . Z vzporednim 
reševanjem odvodnjavanja se zmanjšuje tudi možnost zdrsov oziroma plazov. 

 

07220 - Rekonstrukcije in sanacije 
Realizacija: 48.126,26 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 32,1%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Dejansko so bile v okviru razpoložljivih sredstev te postavke izvedene naslednje aktivnosti: 

Asfaltna  prevleka odseka LC Lokovec-Čepovan, podporni zid in del pločnika v okviru rekonstrukcije LC Grgar-
Banjšice v Grgarju, asfaltna prevleka dela JP v Fobci, asfaltna prevleka odseka LC Trnovo - Rijavci,  Asfaltna 
prevleka na odseku LC Kasovlje - Preserje, Asfaltna prevleka dela nevarnega vozišča LC Rožna Dolina – Nova 
Gorica.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 



 

Stran 118 od 300 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. Vsa 
dela niso bila izvedena v planirani časovni dinamiki. 

 

07223 - Vodovodna cesta 
Realizacija: 13.786,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 98,5 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Glede na obsežnost investicije Vodovodne ceste in križišča pri Komunali, se je  preverila možnosti etapne izgradnje. 
Izdelana je bila PZI dokumentacija za I. fazo, ki vključuje prestavitev vodovodnega črpališča in ureditev južnega 
kraka križišča (Avrigo, Hofer).  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Iskanje rešitev, ki omogočajo etapno gradnjo. Investicija I. faze predvidena v letu 2016, v kolikor bo dosežen 
dogovor s tujimi partnerji (Hofer). 

 

07227 - Magistrala 
Realizacija: 174.830,09 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 83,9 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Na postavki se je realizirala investicija v ureditev trga  - med občinsko stavbo in lokalom Vrtnica – t.i. Trg Vrtnica, 
kot javni prostor direktno povezan z načrtovano celovito ureditvijo/rekonstrukcijo  Kidričeve ulice.  Ureditev 
predstavlja sestavni del natečajne rešitve za magistralo. Izvedene so bile vse dejavnosti povezane s pripravo in 
izvedbo ter zaključevanjem investicije in predajo le-te v uporabo.  

Ukrepi za doseganje ciljev:  
 
V letu 2014 so po realizaciji fizičnih del (zaključek GOI del) predvsem izvedeni ukrepi za ustrezen zaključek 
investicije ter prenos investicije med osnovna sredstva in aktiviranjem le-te. 
 

07238 - Cilj 3 - CroCTaL - kolesarske poti 
Realizacija: 25.084,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Ureditev kolesarske povezave na liniji med Erjavčevo ulico( Nova Gorica) in obračališčem avtobusov ( Solkan), ki 
mestno središče povezuje z reko (športno-rekreacijsko območje). 

– projekt CroCtal –ETS Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 , financiran iz sredstev EU 
sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije : Gradbena dela –poseg na osi Erjavčeva-Gradnikova 
Dejavnosti, ki so  financirane iz proračunske postavke: 

Dela so izvedena v skladu s planom - zaključena je ureditev križišča Erjavčeva – Delpinova ter  rekonstrukcija 
križišča Delpinova- Rejčeva kot tudi kolesarska povezava med njima.   Nabavljeno je tudi bilo 12 koles, ki bodo 
nameščena na treh lokacijah. Organizirana bo brezplačna izposoja. Doseženi so bili vsi cilji projekta. 

 

 

 



 

Stran 119 od 300 

07239 - Krožna cesta Vitovlje 
Realizacija: 9.981,98 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 99,8 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Investicija vključuje postopno ureditev krožne javne poti skozi naselje Vitovlje v dolžini 5 km. S predstavniki KS 
Osek-Vitovlje opravljen ogled in pripravljena strategija strategija v smeri izvajanja ukrepov za zagotavljanje 
varnosti javne poti. 
Za celotno traso izdelan geodetski načrt skupaj s certifikatom geodetskega načrta za pripravo projektne 
dokumentacije.  

MONG se je skupaj s KS Osek-Vitovlje dogovorila za sanacijo dveh najkritičnejših odsekov. Izdelan je bil geološko 
geomehanski elaborat in raziskave za potrebe ureditve dveh odsekov javne poti JP 784540 Vitovlje.  

Na podlagi teg dokumenta  je bila izdelana tudi izvedbena  dokumentacija za prvi odsek te ceste – PTI sanacije zidu 
in vozišča v dolžini 100 m v zaselku Dolenje.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Pridobivanje dokumentacije in dogovarjanja z lastniki, saj je prav pridobivanje zemljišč najtrši oziroma najdaljši 
proces v postopku izvajanja investicije. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

07032 - Plačilo koncesije za JP 
Realizacija: 433.453,55 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,6 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V skladu z veljavno koncesijsko pogodbo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe izvajanje javnega mestnega 
prometa, ki so jo sklenili Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter – Vrtojba in podjetje Avrigo d.d. Nova 
Gorica je mestna občina tudi v letu 2014 zagotovila del sredstev za brezplačni mestni avtobusni promet na območju 
mesta Nova Gorica in primestnih naselij (Rožna Dolina, Kromberk – Loke in Solkan). Obenem je občina zagotovila 
tudi sredstva za pokritje dela stroškov mednarodne avtobusne linije na relaciji med Novo Gorico in Gorico v Italiji. 
Strošek priprav strokovnih podlag za razpis nove koncesije prav tako bremeni navedeno postavko. 
 

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

Realizacija: 35.960,04 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru proračunske postavke se je uredilo nosilne konstrukcije usmerjevalnih tabel neprometne signalizacije v 
mestne središču Nova Gorica.  
V okviru proračunske postavke smo urejevali talno in vertikalno signalizacijo. Zamenjala se je dotrajana in uničena 
vertikalna signalizacija po celotni MO Nova Gorica.  
Uredili smo klančine (za invalide) v samem mestnem središču in parkirna mesta za invalide.     
Plačani so bili računi za postavitev cestnih ogledal na nevarnih in na nepreglednim cestnih odsekih.   
 



 

Stran 120 od 300 

07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Realizacija: 20.092,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru proračunske postavke se je obnovilo posamezne obstoječe prehode za pešce.  
Na novo se je uredilo in osvetlilo prehod za pešce na Šantlovi ulici in uredili in osvetlili so se prehodi za pešce na 
Gradnikovi ulici. Pridobilo se je dokumentacijo za začasno ureditev prehoda za pešce na Vodovodni ulici.  

 

 

07035 - Mirujoči promet 
Realizacija: 40.319,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Uredili smo javna parkirna mesta v Ravnici.  Iz omenjene postavke se je financirala zamenjava dotrajanih robnikov 
ob cestah oz. hodnikih za pešce in del ureditve kolesarske steze na Ulici Gradnikovih brigad.  
V okviru proračunske postavke smo urejevali talno in vertikalno signalizacijo. 

07218 - Ureditev mestnega središča Nove Gorice 
Realizacija: 2.023.265,52 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 99,4% glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru proračunske postavke so bile financirane dejavnosti investicije v ureditev javnih površin območja 
mestnega središča z namenom zagotovitve pogojev za revitalizacijo mestnega središča in ureditve le-tega glede na 
pomen Nove Gorice, kot regijskega središča. Nove Gorice. Z izvedbo investicije se je mestnemu središču Nove 
Gorice vrnilo oziroma zagotovilo njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega 
središča v mestni prostor, ki postaja žarišče različnih aktivnosti (socialno, kulturno ter politično prizorišče), in 
ustvarilo urejen skupni življenjski prostor namenjen srečevanju in druženju. Investicija je bila sofinanciran s strani 
MGRT, in sicer v okviru EU sredstev ESRR – Program za razvoj regij. 
Proračunska sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izvedbo GOI del, izvajanje strokovnega gradbenega nadzora 
ter manjših stroškov povezanih z izvajanjem in zaključevanjem investicije. 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Investicija je imela zagotovljene vse pogoje za ustrezno izvedbo. Poleg izvajanja ukrepov za sledenje terminskemu 
planu ter zagotavljanja kvalitetne izvedbe so bili izvedeni ukrepi za uspešno črpanje EU sredstev. 
 

07255 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 
Realizacija: 1.530.477,35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 100 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Namen projekta je bil zagotovitev urejene in varne infrastrukture na območju mestnega središča Nove Gorice. Cilj 
projekta je bil obnova komunalne infrastrukture na območju urejanja središča ter ureditev določenih objektov na 
območju investicije. Dejavnosti v okviru investicije so bile vezane na obnovo in delno dograditev dotrajane 
podzemne komunalne infrastrukture, obnovo in spremembo zunanjega izgleda fontane izgradnjo klančine.. 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Investicija je bila uspešno zaključena in zanjo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.  
 



 

Stran 121 od 300 

13029004 - Cestna razsvetljava 

07037 - Plačilo javne razsvetljave 
Realizacija: 360.867,66 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,7 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave. Za dobavo 
električne energije je bilo izvedeno javno naročilo, zaradi zelo ugodnih cen električne energije, ki so trenutno na 
trgu se je strošek zmanjšal, upoštevaje ločeno plačevanje stroškov električne energije za delovanje prometne 
signalizacije. 
 

07040 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Realizacija: 12.997,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 59,1% glede na rebalans proračuna.  Planirana dela so bila izvedena 
v celoti. Del neizkazane realizacije predstavlja plačilo računa iz proračuna 2015. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izvajano je bilo servisiranje omrežja JR  v skladu s sklenjeno pogodbo (zamenjava sijalk, dušilk, luksomatov, 
vžigalnih tuljav…; 
Interventne zamenjave dotrajanih oz. poškodovanih svetilk, drogov ter kablov po posebnem naročilu;  
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. 
 

07248 - Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev 
Realizacija 31.642,07 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 100,5% glede na rebalans proračuna.  Planirana dela so bila 
izvedena v celoti.  
Poleg rednega plačila električne energije in omrežnine za delovanje semaforjev so bila izvajana tudi pogodbena 
interventna dela servisiranja semaforskih naprav za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. 
 

07257 - Širitev mreže javne razsvetljave 
Realizacija: 6.677,43 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 37,1% glede na rebalans proračuna.  Planirana dela so bila izvedena 
v celoti. Del neizkazane realizacije predstavlja plačilo računa iz proračuna 2015. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Širitev mreže JR je bila izvedena v KS Branik, KS Ravnica , KS Ozeljan in KS Šempas.  
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo 
 



 

Stran 122 od 300 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

07046 - Ureditev pločnika v Šempasu 
Realizacija: 41.025,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 89,2 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Investicija v pločnik je bila pogojena z izvedbo investicije DRSC v rekonstrukcijo mostu čez potok Tribušak. 
MONG je dolžna odplačati odškodnino  za odvzeto zemljišče in urediti cca 70 m pločnika od mostu do že 
zgrajenega odseka ob novem stanovanjskem bloku v Šempasu (smer Osek). DRSC je v letu 2013 pričela s sanacijo 
južnega dela mostu., na katerem MONG ni imela finančnih obveznosti. Dela so bila zaustavljena. DRSC je z deli na 
severnem delu mostu nadaljevala v letu 2014, ko je svojo investicijo potrdila tudi MONG (skupno reševanje 
pločnika, ki se ga vodi preko mosta). Urejen je bil pločnik ter gradbena dela za izvedbo javne razsvetljave  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

V nadaljevanju (letu 2015) bo morala MONG urediti navezavo pločnika še na drugo stran mosta (smer Šempas) in 
javno razsvetljavo na celotni trasi,  v skladu z novimi predpisi. 

 

07192 - Pločnik Dornberk - Draga 
Realizacija: 300.890,05 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 87,5 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izdelana je bila tehnična in investicijska dokumentacije. S projektom je MONG kandidirala na razpisu za EU 
sredstva, žal neuspešno. Sredstva so bila porabljena za poplačilo dopolnitev dokumentacije in za stroške 
pridobivanja zemljišč za gradnjo pločnika. V septembru 2013 je bil izbran izvajalec del. Vsa dela, ki so bila 
planirana za leto 2013 niso bila izvedena. Poglavitni vzrok je slabše nosilni material, kot je bil predviden z 
dokumentacijo, kar je zahtevalo dodatne projektne rešitve in posledično izpeljavo pogajanj z izbranim izvajalcem za 
dodatna dela. Dodatno so k zamiku prispevale še slabe vremenske razmere. V decembru so se izvedla najnujnejša 
dela, ki so omogočala varno začasno zaprtje gradbišča in odstranitev semaforske zapore ceste v času praznikov. 
Investicija se je nadaljevala v letu 2014. V celoti je bil zgrajen odsek pločnika od odcepa za Gradišče do odcepa za 
železniško postajo Dornberk in javna razsvetljava.  Dodatno je bilo, na podlagi soglasja DRSC, urejeno samo 
križišče z lokalno cesto Gradišče, kar je še dodatno povečalo varnost pešcev. Uspešno je bil izpeljan komisijski 
pregled in cesta dana v promet. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izveden je bil obseg del po projektni dokumentaciji.  Zadnja faza pločnika do križišča za Zalošče se ni izvedla, saj 
potekajo dogovarjanja z DRSI za skupno projektno rešitev rekonstrukcije mosta čez železniško progo in vodenja 
pešcev čez most. 

 

1303 - Železniški promet in infrastruktura 

13039001 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

07050 - Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj - železnice 
Realizacija: 37.252,71 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 100,0 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
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V zvezi s terjatvami Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 2001-2003 je 
bila podpisana izvensodna poravnava, ki predvideva obročno odplačilo dolga. Finančna sredstva so bila porabljena 
za pokrivanje letnih stroškov dolga.  

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva 
Realizacija: 33.093,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev postavke: 

Sredstva so namenjena zagotavljanju strokovne podpore podjetnikom in regionalnemu razvoju. V okviru postavke 
sofinanciramo projekte s področja spodbujanja  podjetništva(promocija podjetniških programov za ciljne skupine 
potencialnih podjetnikov in že obstoječih podjetnikov, izobraževanja in podjetniške delavnice, informacije o 
državnih in mednarodnih razpisih..) Projekte izvaja Regijska razvojna agencija za severno Primorsko, letni program 
dela potrdi skupščina družbenikov Regijske razvojne agencije za severno Primorsko 

Ukrepi za realizacijo: 

V letu 2014 smo preko Regijske razvojne agencije za severno Primorsko izvedli naslednje projekte: lokalna 
informacijska točka za občane, delavnice za podjetnike, projekte s področja inovativnega okolja, organizacija 
srečanja med študenti in  podjetij  »Ponujam-ponujaš« in podjetniški krožki. V lanskem letu  smo sofinancirali tudi 
izvedbo regionalnega projekta »Socialno podjetništvo«.  
Realizacija ukrepov: 
Postavka ni bila v celoti realizirana, saj se iz te postavke  ne financirajo že  začeti mednarodni in regionalni projekti, 
ki so se z letom 2013 prenesli v Projektno pisarno Mestne občine in sicer na postavko 09064 – priprava 
mednarodnih in regionalnih projektov.   
 

09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje 
podjetništva 

Realizacija: 30.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev postavke: 
Sredstva so namenjena organiziranju dogodkov in aktivnosti usmerjenih v spodbujanje podjetništva med mladimi za 
večjo prepoznavnost lokalnih obrtnikov in malih podjetnikov. Navedeno organiziramo preko Območne obrtno 
podjetniške zbornice Nova Gorica in sicer na podlagi sprejetega letnega programa dela.   
Ukrepi za realizacijo: 
V letu 2014 so bile v izvedbi Območne obrtno podjetniške zbornice izvedeni naslednji dogodki in aktivnosti: 
obveščanje o ukrepih Mestne občine za spodbujanje podjetništva v Podjetniških novicah, nastop na sejmu 
»Ekspomego«, organizacija dogodkov »Dnevi goriške obrti« in  »Promocija poklicev«. Nadalje so bile izvedene še 
naslednje aktivnosti: strokovna svetovanja in strokovni posveti na sejmih doma in v tujini, organizacija različnih 
poslovnih srečanj in dogodkov za pomoč podjetnikom. 
Realizacija ukrepov: 
Sredstva so bila v celoti realizirana.  

 

09021 - Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost - 
PTP 

Realizacija: 50.000,00 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev postavke: 

Sredstva so namenjena spodbujanju in promociji inovativnega podjetništva, ki jih namenjamo programov 
primorskega tehnološkega parka, d.o.o. Mestna občina Nova gorica je skupaj z občino Šempeter -Vrtojba lastnik 
Primorskega  tehnološkega parka. Letno namenjata občini ustanoviteljici sredstva za realizacijo programa 
Primorskega tehnološkega parka. 

Ukrepi za realizacijo:  

V letu 2014 je Primorski tehnološki park izvajal naslednje projekte: 

• Projekti v okviru programa celovite poslovne  podpore za uspešno ustanovitev in zagon start –up 
podjetij(START – UP center – INKUBATOR primorskega tehnološkega parka, Start up; GEEK House, i-time 
+ podjetniški pospeševalnik, Starting Business in Slovenia, T-lab –laboratorij turističnih priložnosti, 
tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo) 

• Projekti v okviru programa za podporo start-up podjetjem pri njihovem razvoju, rasti in prodoru na globalni 
trg( START UP Leta –tekmovanje za najboljše start –up podjetje v Sloveniji, GO: Global platforma za 
globalno rast podjetij, podjetniški AWP Primorskega tehnološkega parka), 

• Projekti v okviru programa za krepitev podjetniške kulture in spodbujanje inovativnosti(promocija podjetništva 
in inovativnosti na Goriškem, POPRI –podjetje za prihodnost, RICTS- razvojno izobraževalni center za 
tehnične študije, brainstorming pisarna za talentirane študente) 

Realizacija ukrepov: 

Program ukrepov je bil v celoti realiziran, plačilo se je delno preneslo v leto 2015. 

 

09024 - Neposredne regionalne spodbude - Regionalna štipendijska shema 
Realizacija: 3.541,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 88,5 % glede na veljavni plan. 

Štipendije Regijske štipendijske sheme (RŠS) se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po 
katerih podjetja (delodajalci) v regiji povprašujejo in skladno z obsegom razpoložljivih javnih sredstev, prioritetno 
pa za razvojne potrebe in perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji. V letu 2014 smo sredstva namenili za 
sofinanciranje štipendij iz prejšnjih šolskih let (2009/2010 in 2011/2012), za tekoče šolsko leto 2014/2015 
sofinanciranje s strani občine po navodilu nosilca sheme – Posoškega razvojnega centra – ni predvideno. 

 

09026 - Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 
Realizacija: 25.215,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 100 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo o izvajanju regionalnih razvojnih nalog, ki jih sprejme Svet Severne 
primorske (Goriške razvojne) regije. Skladno s področno zakonodajo vezano na spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja, Svet regije in Razvojni svet regije pooblastita regionalno razvojno agencijo (RRA), ki je v primeru Severne 
Primorske (Goriške razvojne regije) pogodbena povezava  štirih območnih razvojnih agencij (MRRA – mrežna 
regionalna razvojna agencija), za opravljanje splošnih razvojnih nalog in drugih nalog. Sredstva v letu 2014 so se 
namenila tudi za pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije za 
obdobje 2014-2020 ter za pomoč pri pripravi in sledenju izvedbe Izvedbenih načrtov regije. 
Ukrepi za doseganje ciljev: 

V okviru letne pogodbe so bile opredeljene naloge in aktivnosti za leto 2014 o katerih je nosilna  agencija za leto 
2014 dolžna poročati Svetu regije in Regionalnemu razvojnemu svetu. 
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09027 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Realizacija: 189.300,33 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka: 

V skladu z Odlokom   o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v finančni perspektivi 2014-2020 
Mestna občina Nova Gorica  na podlagi javnih razpisov dodeljuje sredstva za spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, sredstva za projekte inovacij, promocijske aktivnosti podjetij, projekte 
povezovanja podjetij, sredstva za prijave podjetij na mednarodne razpise in sredstva za spodbujanje novih zaposlitev 
in samozaposlitev. 

Ukrepi za realizacijo:  

V letu 2014 smo objavili dva  razpisa in sicer Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij  in zagon novih podjetij ter javni razpis za spodbujanje 
promocijskih aktivnosti podjetij. 

Realizacija ukrepov: 

V skladu s pogoji javnih razpisov so bila sredstva skoraj v celoti porabljena. Prejemniki sredstev so objavljeni na 
spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Realiziranih  je bilo 21 vlog spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj in 9 vlog za spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij, 4 vloge za spodbujanje 
projektov inovacij in ena vloga za zagon inovativnih podjetij.  

 

09040 - Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 
Realizacija: 9.446,71 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo električne energije v času, ko v centru ni bilo najemnika, za 
drobna popravila in nadzor pri izvedbi del v prvem nadstropju. 

09048 - Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Realizacija: 120.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev postavke: 

Sredstva so namenjena za  sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC), ki bo izboljšal 
kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, 
občane in drugo zainteresirano javnost, obenem pa se bodo v njem izvajali tudi programi za izobraževanje odraslih. 
V sklopu MIC-a bomo pridobili laboratorije, delavnice, učilnice, svetovalni center za IKT za šole. 

Izgradnja MIC-a pomeni priložnost za nadgradnjo obstoječe ponudbe pri poklicnem in strokovnem izobraževanju v 
smislu vseživljenjskega učenja in pridobitve kvalifikacij, povečan dostop do izobraževanja s pomočjo novih 
tehnologij, kot tudi podporno infrastrukturo mladim inovativnim podjetjem s področja tehničnih in naravoslovnih 
smeri.  

Ukrepi za realizacijo: 

Mestna občina Nova Gorica je zagotovila  sofinanciranje izgradnje MIC-a in sicer v skladu s sklepom  z dne 
24.9.2009 v višini 450.000,00 EUR in nadalje v proračuna za leto 2014 še dodatnih 120.000,00 EUR za dokončanje 
sofinanciranje investicije 

Realizacija ukrepov: 

Sredstva so bila v letu 2014 v celoti nakazana.   
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09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje 
Realizacija: 23.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev postavke: 

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov organizacije konferenc, dogodkov , stroškov vhodnih in izhodnih 
gospodarskih delegacij, ki so namenjena  spodbujanju izvoznih poslov naših podjetij in večji prepoznavnosti naših 
podjetij doma in v tujini. Dogodke v pretežni meri  organiziramo v sodelovanju GZS – Območno zbornico za 
severno Primorsko. 

Ukrepi za realizacijo: 

V lanskem letu je  bila večina  sredstev namenjenih kritju stroškov organizacije investicijske konference, ki smo jo 
organizirali s centrom odličnosti COBIK. Mestna občina Nova Gorica je v letu 2014 pristopila k sofinanciranju 
investicijske konference na kateri se predstavljajo najperspektivnejši visoko tehnološki projekti s področja širše 
regije Balkana investitorjem iz ZDA, Izraela, Rusije in z Evrope  Konferenca je v  interesu Mestne občine Nova 
Gorica saj je ožji namen dogodka spodbujati in pospeševati proces investiranja v prodorne visokotehnološke start-
upe, širši namen pa je pozicioniranje in promoviranje  Nove Gorice kot podjetniško-investicijskega vozlišča in 
tehnološkega središča regije. 

Realizacija ukrepov:   

Sredstva so bila v celoti porabljena.  

 

09064 - Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 
Realizacija: 12.439,54 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 46,5 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 

 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Sredstva proračunske postavke so bila namenjana dejavnostim za pomoč pri pripravi predvsem prijav na različne 
programe EU in pridobitev drugih virov. V letu 2014 je MONG tako pripravila pripravila projektni predlog HIS – 
CAST v katerega so bile vključene aktivnosti za odprtje gradu Rihenberk za ogled in sicer na JR Norveškega 
finančnega mehanizma, ki žal ni bil odobren (projekt bo v letu 2015 preoblikovan in pripravljen za prijavo na JR 
Centralna Evropa). V okviru regionalnega partnerstva je bila pripravljena prijava na JR Evropske komisije 
»Ustvarlana Evropa« in sicer za projekt »United together -  Young Artists for Peace« - rezultati še niso znani. 
MONG je sodelovala pri pripravi projektnega predloga Skupnosti občin Slovenije in pripravi prijave na program 
LIFE + s tematiko zagotavljanja evidenc in pilotnih ukrepov na področju odvajanja zalednih voda ter preprečevanja 
poplavnosti – rezultati še niso znani…. Glede na dejstvo, da  se je v letu 2014 finančna perspektiva EU 2007-2013 
zaključevala, so bili objavljeni redki razpisi in s tem ni bila možna priprava prijav v vejem obsegu. Poleg 
navedenega glavnino dejavnosti v povezavi s  pridobivanjem drugih virov opravijo zaposleni v okviru Projektne 
pisarne MONG. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

V okviru načrtovanja projektov za doseganje ciljev po področjih delovanja MONG so bile za izvedbo podpornih 
aktivnosti z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za pomoč pri pripravi prijav.  

 

09070 - Finančne spodbude podjetnikom-subvencioniranje komunalnega 
prispevka 

Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni perspektivi 2014 
-2020 izvajamo tudi  ukrep; 
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• spodbujanje investicij v izgradnjo, proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-
raziskovalne dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini Nova Gorici(sofinanciranje plačila komunalnega 
prispevka največ v višini 80% upravičenih stroškov) 

Ukrepi in  realizacija : 

 Ukrep je bil izveden v letu 2014  prvič in sicer preko javnega razpisa. Realizirana je bila  ena vloga in sicer v višini 
31.707 EUR. Ukrep je dolgoročne narave, zato bo v letošnjem letu razpis odprt celo leto, da bomo vsem 
investitorjem omogočili prijavo na razpis. Pogoj za prijavo na razpis in subvencioniranje komunalnega prispevka je 
namreč pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo ali adaptacijo.     

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 
Realizacija: 10.266,44 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 88,5 % glede na rebalans proračuna v decembru 2014, zaradi racionalne porabe 
sredstev z vključevanjem sofinanciranja sosednjih občin pri izdaji skupnih promocijskih materialov.  

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• plačilo tiska in oblikovanje naslovnic  mesečne  brošure« Kam v Novi Gorici«; 
• izdelavo turističnega vodnika po Goriški v mobilni obliki; 
• izdelava prospekta »Goriška vinska deteljica« v petih jezikih; 
• pripravo in izdelavo drugega  promocijskega materiala kot je video spot Nova Gorica, promocijske vrečke 

in urice ter sofinanciranje nekatere promocijske aktivnosti občine v Ljubljani.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

09030 - A Sabotin - Park miru 
Realizacija: 9.244,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru proračunske postavke smo sredstva porabili za vzdrževanje Parka miru na Sabotinu, kar obsega: čiščenje 
dostopnega mesta do kompleksa jarkov in kavern na Sabotinu iz 1. svetovne vojne in vzdrževanje treh parkirišč,  
klopi, miz, piramid, kažipotov, informacijskih tabel, smetnjakov in računalniške opreme v lasti Mestne občine Nova 
Gorica. 

 

09031 - Stalna razstava na meji 
Realizacija: 15.253,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Proračunska postavka je realizirana v višini 98,4 % glede na veljavni plan. 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov stalne razstave "Meja na Goriškem v obdobju od 1947-2004" in sicer skozi 
proračunsko postavko so bile financirane naslednji stroški: 

• načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za vodenje obiskovalcev in varovanje razstave, ki ga opravlja 
Goriški Muzej Nova Gorica; 

• sredstev za najem prostora na Železniški postaji v Novi Gorici; 
• sredstev za čiščenje prostora. 
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Razstava smiselno dopolnjuje turistično ponudbo na trgu Evrope na Železniki postaji Nova Gorica in privablja 
številne obiskovalce. V letu 2014 so razstavo obiskali  obiskovalci iz celega sveta. Razstavni prostor je potrebno 
opremiti z računalnikom in internetno povezavo. 
 

09033 - Ureditev turistične infrastrukture 
Realizacija: 145.295,91 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 95,3 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V letu 2014 smo dokončali obnovo kolesarske steza na ulici Gradnikove brigade in na Lavričevi ulici, ter urejanjem 
krožišča pri Brumatu v Solkanu in krožišča med Lavričevo ulico in ulico Gradnikove brigade. Sodelovali smo pri 
urejanju  pešpoti ob reki Soča, med Kajak centrom in Solkanskim mostom, izdelali projektno dokumentacijo za 
ureditev vodnega vira v Ravnici in prireditvenega prostora v Vitovljah.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Glede na načrte razvoja kolesarskih povezav (v letu 2014 je bil namreč pripravljen Načrt razvoja kolesarskih 
povezav v MONG), smo se osredotočili na izgradnjo odsekov kolesarskih povezav, ki povezujejo mesto Nova 
Gorica s Solkanom v smeri Kajak centra ter na pripravo dokumentacije za urejanje potencialnih turističnih točk na 
območju MONG. 

 

09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 
Realizacija: 254.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans proračun 2014 v septembru. 

Turistični zvezi Nova Gorica se sredstva dodeljujejo na podlagi sklepa Mestnega sveta MONG z dne 23.06.2011 in 
na podlagi letne pogodbe, ki temelji na programu del Zveze za tekoče  leto. Program obsega vodenje turistično 
informacijskih centrov, ter številne druge promocijske aktivnosti z namenom pospeševanja razvoja turizma v 
MONG ter vzpodbujanja in kreiranja  novih turističnih produktov. V letu 2014 je Zveza načrtovala  49,8 % 
dodeljenih sredstev  za stroške dela, med katere spada tudi  strošek vodenja in upravljanja s turistično ponudbo 
celotne Kostanjevice. 17,64 % sredstev naj bi  Zveza namenila za izdelavo promocijskega materiala in izvajanje 
promocijskih aktivnosti.  

 

09035 - Sredstva za programe - Turistična društva 
Realizacija: 44.872,93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,7 % glede na  proračuna 2014.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 
Na podlagi pravilnika o razdeljevanju sredstev za TD v MONG  so bila sredstva razdeljena med  15 TD, ki so denar 
porabili predvsem za organizacijo in izvedbo vaških že tradicionalnih  prireditev kot je Praznik Vrtnic, Praznik 
košnje, Praznik kostanja, Praznik pevcev in kovačev v Lokovcu, Praznik Lipe, Praznik polente in vrsto vaških 
prireditev. 
 

09036 - Turistično informacijski center in info točke 
Realizacija: 563,53 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva smo presegli za 56,4 % glede na septembrski rebalans proračuna 2014.  



 

Stran 129 od 300 

Sredstva smo porabili za plačilo telefona, interneta, vode, elektrike, odvoz smeti za info-točko Solkan in Sabotin 
(samo telefon). Plačila smo izvajali mesečno po izstavljenih računih dobaviteljev storitev oziroma energentov. 

 

09052 - Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu 
Realizacija: 18219,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izvedena je recenzija projektne dokumentacije, izdelava geodetskega posnetka, parcelacije in elaborata za vpis 
objekta ter izdelava nove PZI dokumentacije na novi lokaciji bivše OŠ Lokovec. 

 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Prvotno je bila predvidena ureditev objekta za programske vsebine društev in krajanov na lokaciji »stare trgovine« 
vendar se je v soglasju s potencialnimi uporabniki zaradi racionalizacije investicije le-to preneslo na lokacijo »stare 
osnovne šole« za katero se je izdelalo PZI dokumentacijo. 

 

09056 - Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 
Realizacija: 11.222,26 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v celoti glede na predviden plan. 

 

09059 - Cilj 3 - Solum 
Realizacija: 214.481,42 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V skladu z odobrenim  projektom je bil v letu 2014 urejen ter je pričel s poslovanjem promocijsko degustacijski 
center  Solum – odprtje 31.8.2014. Za promocijo prostora je bil pripravljen komunikacijski načrt, ki se je izvajal od 
septembra do decembra, izvedba pa se nadaljuje do konca trajanja projekta, to je do 31.3.2015. V okviru projekta so 
bili izvedeni  4 promocijsko degustacijski dogodki. 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedene so bile aktivnosti skladno s projektnim predlogom in prijavnico na javni razpis za pridobitev sredstev iz 
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija/Italija. 
 

09065 - Pot miru 
Realizacija: 6.519,49 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 21,7 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Mestna občina Nova Gorica je projektni partner pri projektu POTI MIRU- zgodovinske poti prve svetovne vojne od 
Alp do Jadrana, ki se izvaja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja program čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Italija 2007-2013. V letu 2014 smo pripravili zgodovinsko gradivo za postavitev 7. informacijskih tabel 
in izdelavo promocijskega materiala. Projekt se nadaljuje v letu 2015 z nadaljnjim urejanjem poti in ostankov I. 
svetovne vojne (jarkov) ter ureditvijo počivališča na vrhu Škabrijela. Formalni zaključek projekta vsi partnerji 
zaključujemo z osrednjo slovesnostjo ob otvoritvi Poti miru in sicer 21. marca na Trgu Evrope.  
Ukrepi za doseganje ciljev: 



 

Stran 130 od 300 

Izvedene so bile aktivnosti skladno s projektnim predlogom in prijavnico na javni razpis za pridobitev sredstev ter 
načrtom urejanja območja t.i. »Parka spomina Škabrijel«. 

 

09066 - European partnerships on sport 
Realizacija: 38.518,44 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 96,3 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru proračunske postavke sta se izvajata dva evropska projekta. In sicer »PRO-US-ALL: promoting urban 
sports for all« in projekt »WAP-walking people«. Oba projekta smo v letu 2014 uspešno zaključili. Tako smo v 
okviru projekta »PRO-US-ALL« izvedli tri dogodke z namenom promocije športnih aktivnosti v Mestni občini 
Nova Gorica in sicer: Šport Špas, ki se je odvijal na novogoriškem stadionu in kjer so se predstavila športna društva 
s svojimi dejavnostmi, v okviru dogodka Mali Sonček je 750 osnovnošolcev obiskalo Kajak center v Solkanu in se 
preizkusilo v različnih vodnih športih ter prireditev Sočafest, ki združuje športno, zabavno in kulturno dogajanje ob 
Soči. S projektom »WAP-walking people« smo postali del evropske mreže EUWALKNET, katere namen je 
spodbujanje hoje in s tem zdravega načina življenja. Sicer pa smo v okviru projekta podrobno popisali in opredelili 
24 tematskih pešpoti, postavili informacijske table, izdelali posebno spletno/mobilno aplikacijo ter izdali 
promocijsko zloženko.   

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedene so bile aktivnosti skladno s projektnim predlogom in prijavnico na navedena javna razpisa za pridobitev 
sredstev. Ob zaključku projekta je bila z namenom nadaljnjega sodelovanja v EU projektih vzpostavljena formalna 
mreža. 

 

10178 - Ureditev smučišča na Lokvah 
Realizacija: 46.712,43 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 71,9 % glede na veljavni proračun 2014. 
V letu 2014 se je Mestna občina Nova Gorica v dogovoru s strokovno javnostjo odločila za vzpostavitev nizkovrvne 
vlečnice na Lokvah za otroke, za katero so bila namenjena sredstva v skupni višini 23.914,44 EUR. 

V letu 2014 so bile izvedene še naslednje aktivnosti: 

- ogled terena in svetovanje pri predlogu postavitve vlečnice: 3.019,50 EUR, 
- strokovno tehnični pregled s strani Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja: 488,00 EUR. 

Zaradi potreb po shranjevanju opreme in dotrajanosti stare brunarice je bila postavljena nova, katere vrednost z 
montažo in barvanjem je znašala 19.290,49 EUR. 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč 
Realizacija: 10.309,69 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 131 od 300 

- Proračunska postavka je bila realizirana v višini 80.5% glede na rebalans proračuna.  Planirana dela so bila 
izvedena v celoti z izjemo neorganizirane pomladanske akcije čiščenja okolja, ki ni bila izvedena zaradi težav 
z odlaganjem zbranih odpadkov v Stari Gori. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
- Odvozi in hramba zapuščenih vozil in odstranitev manjših divjih odlagališč.  
Ukrepi za doseganje ciljev: 
- Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. 

 

07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 
Realizacija: 12.395,13 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 76,5% glede na rebalans proračuna v septembru 2014. Planirana 
dela so bila izvedena v celoti. Del neizkazane realizacije predstavlja plačilo  računa izvajalca, iz proračuna za leto 
2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Odvažanje in odlaganje  primerno zloženih in zaščitenih AC odpadkov v skladu s predpisi, ki nastanejo pri 
zamenjavi kritin individualnih stanovanjskih objektov. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. 

 

07209 - Zbirni center - ločeno zbiranje odpadkov - iz naslova takse 
Realizacija: 769,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija te proračunske postavke je 4,8% glede na rebalans proračuna v septembru 2014. To predstavlja 
le stroške cenitve zemljišča in  del dokumentacije za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na Trnovem. 
Planirana dela so bila v okviru razpoložljivih sredstev izvedena v celoti. Del neizkazane realizacije predstavlja 
plačilo  računa izvajalca iz proračuna za leto 2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov na Trnovem - cenitev zemljišča in dokumentacija. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. 

 

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 
Realizacija: 6.493,29 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 21,6 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izvedla se je dopolnitev vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, plačani pa so bili tudi stroški vodenja 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.    

Ukrepi za doseganje ciljev: 

V povezavi z investicijskim projektom je bila med projektnimi partnericami soinvestitorkami sprejeta odločitev o 
prekinitvi priprave in izvajanja projekta RCERO Nova Gorica, ter o odstopu od sofinancerske pogodbe. 

 

 



 

Stran 132 od 300 

07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Realizacija: 67.046,79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 55,9 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izvedla so se nedokončana dela po sklenjenih pogodbah za izvedbo meteorne odvodnje in ureditve dostopne poti ter 
ureditve brežin, ki so se v letu 2013 prekinila zaradi razmočenega terena.  

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 investicije v zaprtje 
odlagalnega polja. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeni so bili redni ukrepi za zagotavljanje ustreznega stanja odlagalnega polja. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

07066 - Čiščenje peskolovcev 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija te proračunske postavke je 0% glede na rebalans proračuna v septembru 2014. Dejansko so . 
bila planirana dela izvedena v celoti. Del neizkazane realizacije predstavlja plačilo  računov, iz proračuna za leto 
2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: / 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. 

 

07067 - Izdelava projektne dokumentacije 
Realizacija: 1.800,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 18,0 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu celovite investicije v Ulici Milojke Štrukelj je bilo potrebno izdelati geodetski načrt, prav tako je bila 
izdelana projektna dokumentacija za dograditev kanalizacijskega omrežja v delu Vodovodne poti. 
 

07076 - Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem 
obratovanju 

Realizacija: 73.090,46 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 97,7 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  



 

Stran 133 od 300 

V sklopu postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje tekočih stroškov delovanja ČN Prvačina, ČN Ravnica, 
ČN Stara Gora in ČN Loke. Podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica ima v upravljanju tudi objekte za 
storitve katerih pa končni uporabniki še ne plačuje, v prvi vrsti gre tu predvsem za čistilne naprave v poskusnem 
obratovanju. Javnemu podjetju so bili tako v letu 2014 pokriti stroški iz delovanja le-teh. Pri črpališčih v poskusnem 
obratovanju pa gre v prvi vrsti predvsem za strošek električne energije. 
 

07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse 
Realizacija: 71.314,73 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izveden je bil razpis za gradnjo fekalnih kanalov FK1.3, FK1.3.1, FK1.5 ( Vas) in meteornega kanala MK1.3.1.  in 
izbran najugodnejši izvajalec.  Izvedenih je bilo več kot 92 % vseh gradbenih in instalacijskih del. Ni še zaključen 
FK 1.5 , prav tako še niso izvedena elektroinstalacijska dela in strojne instalacije na črpališču na FK 1.5.  Do 
zamude je prišlo predvsem zaradi slabega vremena, v mesecu novembru, deloma pa tudi zaradi velikih težav pri 
usklajevanju mest priključnih jaškov fekalne kanalizacije. 

 

07149 - Kanalizacija v Novi Gorici - iz naslova takse 
Realizacija: 121.359,44 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,5 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu postavke je bila financirana rekonstrukcija kanalizacije na Grčni – 1. faza ter izgradnja kanalizacijskih 
priključkov do parcelnih mej v Ulici Milojke Štrukelj. 
 

07175 - Centralna čistilna naprava 
Realizacija: 5.502.508,79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 68,8% glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V letu 2012 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeli odločbo o dodelitvi 
sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je ustrezno noveliralo investicijsko dokumentacijo, izdelalo 
razpisno dokumentacijo za izvedbo del (gradnjo, inženiring in nadzor ter informiranje in obveščanje javnosti), 
speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 (decembra 2013) podpisalo pogodbe z 
izbranimi izvajalci del. 
Leta 2014 se je pričelo z izvedbo celovitega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN 
Nova Gorica)«, in sicer z gradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo komunalne 
infrastrukture za CČN in spremljajočih objektov ter z izgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Nova Gorica 
kapacitete 50.500 PE. Januarja 2014 je bila izvedena uvedba v delo z vsemi izvajalci oz. s podpisniki vseh 
gradbenih pogodb. S strani Ministrstva za okolje in prostor RS (MOP) je bil v aprilu 2014 izdan Sklep o 
sofinanciranju operacije. Maja 2014 so bile med MOP in MONG podpisane tudi tri sofinancerske pogodbe. Julija 
2014 je bil sprejet sklep Evropske komisije, da sedaj projekt sodi med »Velike projekte«. Dela na operaciji potekajo 
v skladu z novim terminskim planom ter podpisanimi pogodbami. Aktivnosti v okviru operacije bodo potekale oz. 
se nadaljujejo v letu 2015. 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Zaradi zamika pričetka z izvedbo GOI del in posledično spremembe terminskega plana izvedbe bo večji del 
operacije izveden v letu 2015, tako da je znašala realizacija proračunske postavke leta 2014 le cca 69% glede na 
zadnji veljavni plan in proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena. V letu 2015 pričakujemo tudi še podpis 
dveh sofinancerskih pogodb s pristojnim ministrstvom (MOP). Glede na terminski plan se bo izvedlo v letu 2015 še 
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vsa predvidena dela. Zaključek investicije je predviden decembra 2015. Takrat bodo doseženi tudi vsi cilji operacije, 
ki so bili zastavljeni ob začetku izvedbe projekta. 
 

07181 - Varovanje porečja reke Vipave 
Realizacija: 38.714,50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Pripravljeni  so  PGD projekti za fekalno (cca. 18 km ) in meteorno kanalizacijo (cca. 7 km) območja Šmihel, za 
povezovalni kanal na ČN, za fekalno kanalizacijo Šempas, Vitovlje in  Osek. Trase so usklajene s posameznimi KS.  
Opravljeno je več kot 92 %   z proračunom 2014  planiranih aktivnosti. Izpad sta nerealizirano geološko mehansko 
poročilo in elaborat za dimenzioniranje državne ceste.  Identificirana so zemljišča, ki jih potrebujemo in začeti 
postopki pridobivanja soglasij lastnikov. 

 

07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE 
Realizacija: 54.592,56 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 78,0 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Izgradnja  čistilne naprave Čepovan ( 400 PE)  in kanalizacijskega omrežja bo,  v okviru ETS -Program čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 , sofinancirana iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj (čezmejni 
program) in iz sredstev R Slovenije.  

Zaprosili smo za spremembo ciljev, pri čemer bi v prvi fazi izvedli le kanalizacijsko in vodovodno omrežje v okviru 
odobrenih sredstev. 

Pripravljeni so projekti PGD kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, ki zajemajo predlagane spremembe, 
pridobljena so potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje. Izvedeno je bilo javno naročilo, pričeli smo z izvedbo v 
letošnjem letu. Predviden zaključek del je aprila 2015. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeni so bile aktivnosti v smeri realizacije investicijskega projekta ureditve kanalizacije in sanacije vodovoda na 
območju naselja Čepovan ter izvedene aktivnosti spremembe zaporedja izvajanja investicije po fazah ter spremembe 
vloge za sofinanciranje investicije iz EU sredstev. 

 

07214 - Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacija naselja Lohke - iz 
naslova takse 

Realizacija: 18.483,85 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 68,3 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu postavke je bil zaključena prva faza izgradnje čistilne naprave Lohke. 
 

07229 - Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse 
Realizacija: 39.528,77 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 39,5 % glede na veljavni plan.  



 

Stran 135 od 300 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu postavke so bila izvedena sanacijska dela na kanalizacijskem omrežju v naselju Prvačine ter sanacija 
črpališča fekalnih vod v naselju Dornberk. 
 

07242 - Čistilna naprava Branik - ISO-PRA 
Realizacija: 862.228,84 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 89,2 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V letu 2014 je bila na osnovi veljavnega gradbenega dovoljenja dokončana izgradnja centralne čistilne naprave 
zmogljivosti 1600 PE in izvedba priključka fekalne kanalizacije.  

Realizacija je v skladu s potrjenimi situacijami razen 10% zadržanih sredstev. 

V letu 2015 je predvidena priključitev ČN na kanalizacijsko omrežje ter izvedba poskusnega obratovanja. Po 
uspešno opravljenem poskusnem obratovanju in pridobitvi uporabnega dovoljenja se sprosti zadržan znesek v višini 
10% vrednosti izvedenih del.  

Projekt je sofinanciran  iz sredstev EU  - Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I. 

 

07246 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Realizacija: 41.774,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 92,8 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu postavke je bila dograjena kanalizacija v delu Vodovodne poti in izdelana dokumentacija za rekonstrukcijo 
kanalizacije v Rožni dolini. 
 

07251 - Kanalizacija Čepovan - iz naslova takse 
Realizacija: 35.177,31 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 97,7 % glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu postavke je bila pripravljena projektna dokumentacija za sanacijo vodovodnega in izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja naselja Čepovan, obenem je bila na zahtevo države izdelana tudi dokumentacija za 
sanacijo vozišča državne ceste. Del sredstev je bil namenjen strošku pridobitve služnostnih pravic (ARSO). 
 

07262 - Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Na projektni rešitvi, kot je predvidevala IDZ in IDP se v letu zaradi priprave predloga intervencijskega reševanja 
odvodnje v letu ni nadaljevalo z delom na pripravi projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. V 
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novembru 2014 je bil sklican sestanek na katerem je bila sprejeta odločitev, da se pripravi in preveri intervencijo 
rešitev, ki jo je predlagala CZ Nova Gorica. Sredstva za intervencijsko rešitev so bila prenesena v leto 2015. 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedena so bila usklajevanja v povezavi z možnimi načini reševanja zagotavljanja odvodnje zalednih vod. 
 

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

08002 - Evropski okoljski projekti - Adria A 
Realizacija: 17.997,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Naše aktivnosti v sklopu projekta Adria A smo  zaključili 31. oktobra 2014 tako, kot je bil predviden zaključek 
projekta. Izvedli smo vse aktivnosti skladno s prijavnico in porabili tudi ves denar, ki nam je bil dodeljen na nivoju 
projektnega partnerstva. Oddali smo tudi zaključno poročilo, ki pa še ni bilo potrjeno na prvostopenjski kontroli 

08003 - Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe 
Realizacija: 1.389,35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Planirali smo pripravo poročila o stanju okolja,  vendar zaradi dela na drugih področjih nismo tega realizirali v letu 
2014 in smo sredstva prerazporedili na druge postavke. Iz te postavke smo poravnali stroške udeležbe na delavnicah, 
ki smo jih kasneje dobili refundirane,  članarino za revijo EOL in za prevajanje na delovnem srečanju  z 
italijanskimi partnerji.   

 

08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 
Realizacija: 7.134,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila skoraj v celoti realizirana glede na znižana sredstva v rebalansu proračuna. Sredstva iz te postavke 
so se porabila za izvedbo akcije Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto poteka od 16. do 22. Septembra. Akcija je 
osveščevalna in se izvaja skladno s smernicami, ki jih pripravi Evropska komisija in nacionalni koordinator. Deloma 
smo iz te postavke tudi sofinancirali nekaj aktivnosti v okviru obeleževanja Dneva Soče, ki ima tudi osveščevalni 
namen. 

 

08005 - Ekološka merilna postaja 
Realizacija: 3.504,54 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila realizirana v višini 87,6% glede na rebalans proračuna. Meritve onesnaženosti zraka v 
Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru državne mreže. MONG v okviru te postavke  vzdržuje 
aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov na svoji spletni strani in posredovanje podatkov.   

 

08014 - Sonaravni razvoj okolja 
Realizacija: 2.400,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 137 od 300 

Postavka je bila v celoti realizirana za sofinanciranje projekta CAMIS v okviru katerega so vodilni partnerji projekta 
pripravili strokovni posvet za namenom  obeležitve  dneva Soče, katerega pokrovitelj je bila v letu 2014 Mestna 
občina Nova Gorica.  

 

08015 - EuropeAid - We Are the Planet 
Realizacija: 59.890,15 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Projekt se je zaključil v juliju 2014 in za potrebe izvedbe projekta je bila  postavka v celoti porabljena za kritje 
stroškov dela zaposlenih na projektu in nabava dodatne opreme za otroški muzej trajnostnega razvoja ter 
organizacija zaključnih prireditev.  

 

08016 - Cilj 3 - GoTraWaMa 
Realizacija: 19.579,12 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V  okviru te postavke smo pokrili stroške dela delavk iz Uprave MONG v tem obdobju na projektu, za nabavo 
drugega dela  opreme (meteorološke padavinske postaje) ter za pokrivanje stroškov ekspertnega dela v okviru 
aktivnosti določitve antropogenih virov onesnaževnaja in ocene tveganja v porečju Soče na območju MONG in 
aktivnosti analize ukrepov zaradi poplavne ogroženosti na območju Vrtojbice in Korna. Postavka je bila skoraj v 
celoti porabljena. 
 

 

08017 - Alpine Space - Pumas 
Realizacija: 20.102,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Iz te postavke smo pokrili stroške dela delavke iz Uprave MONG, stroške potovanja za tretje in četrto srečanje vseh 
partnerjev v projektu ter za organizacijo konference v Novi Gorici in delavnico za vključevanje javnosti s pomočjo 
platforme v mesecu decembru.   Za to smo porabili  približno dve tretjini  planiranih sredstev ostalo smo 
prerazporedili na druge postavke.  
 

08018 - Cilj 3 - Tradomo 
Realizacija: 5.364,61 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila z rebalansom znižana, ker je bil razpis za nabavo in postavitev prikazovalnikov na avtobusnih 
postajališčih v postopku revizije, ki je bila zaključena v decembru mesecu. Glede na to so se vsi stroški v povezavi z 
opremo prenesli v leto 2015. Iz te postavke so bili pokriti stroški dela delavke uprave MONG in revizije. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

07164 - Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 
Realizacija: 35.452,88 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Letno vzdrževanje in zagotavljanje nemotenega delovanja programske opreme in modulov za NUSZ, komunalni 
prispevek, PEID. Izdelava novega odloka za NUSZ in nove evidence NUSZ zavezancev. Izdelan je bil nov kataster 
nepozidanih stavbnih zemljišč. Izdelava novega odloka o kategorizaciji občinskih cest, kataster kategoriziranih 
občinskih cest. Izdelan je bil videoposnetek občinskih cest, ki je podlaga za kategorizacijo, na osnovi tega je bila 
izdelana ocena poškodovanosti občinskih cest. 

 

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

08007 - Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 
Realizacija: 11.866,79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V okviru te postavke zagotavljamo izvajanje  monitoringa površinskih vod v MONG in kopalnih vod na Vogrščku. 
Naloga je bila izvedena skladno s pogodbo in realizirana v celoti. 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

08008 - Strateški prostorski akti 
Realizacija: 23.676,38 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

 

08009 - Izvedbeni prostorski akti 
Realizacija: 26.626,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V letu 2014 je bil sprejet OPPN Vodovodna. Izvedena je bila javna razgrnitev OPPN Ronket., slednji je trenutno v 
fazi priprave strokovnih podlag za program opremljanja. Sprejeta so bila stališča do pripomb OPPN Kurja vas.  
Vodil se je postopek priprave OPPN kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu, ki je zaključen in bo dan v 
sprejem v letu 2015. Vodil se je postopek priprave OPPN Trnovo Zahod, OPPN je bil javno razgrnjen. Naročen je 
bil OPPN Lavričeva, ki je sedaj v postopku priprave osnutka. Pridobljen je osnutek OPPN Staro jedro.  Usklajujejo 
se izhodišča za spremembo OPPN Kulturni center na osnovi pridobljene idejne zasnove Celovite prenove Magistrale 
ter drugih izraženih potreb investitorjev.  

 

08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi 
Realizacija:  28.304,00€ 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izvajale so se je delavnice igriva arhitektura. Pripravila se je projektna naloga za kulturni center te  projektno naloga 
za območje čezmejne poti na Kostanjevici. Nabavili smo kataloge simpozija na temo arhitekta Laščaka. Izvedel se je 
teden arhitekture. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

07086 - Izdelava projektne dokumentacije 
Realizacija: 13.085,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 87,2 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda in ureditev Ulice Milojke Štrukelj, izdelana je bila 
idejna rešitev za vodovod Podgozd, dokumentacija za TP Mrzlek in začela se je pripravljati projektna dokumentacija 
za sanacijo magistralnega vodovoda v Solkanu. 
 

07094 - Vodovod v Dornberku 
Realizacija: 23.584,86 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Zaključena je prestavitev vodovoda v Dragi ( Dornberk)NLDN80- 110m,PE 100- 80 m 
 

07097 - Vodovod v Prvačini 
Realizacija: 2.321,59 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji vodovoda od stanovanjskega bloka Stanovanjskega sklada proti žel. 
postaji. Ker nismo uspeli pridobiti potrebnih soglasij in služnosti z gradnjo nismo začeli. 

 

07104 - Vodovod v Čepovanu 
Realizacija: 26.752,39 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,1% glede na veljavni plan.  
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
V sklopu postavke je bila financirana dograditev vodovodnega sistema Čepovan Dol do zaselka Draga.  
 

07155 - Vodovod Šmihel 
Realizacija: 27.588,98 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 
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Zaključili smo izgradnjo  2. faze vodovoda Livišče ter dokončali  rekonstrukcijo gornjega vodohrana Šmihel  ( nad 
pokopališčem). V teku je priključevanje na novo vodovodno omrežje, ki ga izvajajo Vodovodi in kanalizacija. 
Ocenjujemo, da smo izvedli vsa v letu 2014 zastavljena dela (97%), razen dokončanja izgradnje vodovoda Na Hribu 
( zaradi tožbe ustavljena gradnja ). 

12. decembra 2014 pa je bila tožba zavrnjena in je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. To nam bo 
omogočilo dokončanje tega vodovoda in posledično priključitev vodovoda Runk..  

 

07160 - Vodovod v Novi Gorici 
Realizacija: 54.017,89 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,2% glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Proračunska sredstva so bila porabljena za dograditev vodovodnega omrežja v Ulici Vinka Vodopivca in 
rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v delu Ulice Milojke Štrukelj. V sklopu projekta izgradnja CČN Vrtojba se je 
obnovilo tudi kanalizacijsko omrežje v navedenih ulicah, zaradi nižanja stroškov investicij se je odločilo, da se bo 
istočasno pristopilo k delom na vodovodnem omrežju. 
 

07161 - Vodovod Rožna Dolina 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 0,0 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Začetek načrtovane investicija se je zaradi finančnega bremena, ki ga predstavlja projekt izgradnje centralne čistilne 
naprave, nekoliko zamaknil. 

 

07174 - Vodovod Gradišče 
Realizacija: 33.074,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,7 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Sredstva so bila porabljena za dograditev vodovodnega omrežja v jugovzhodnem delu naselja Gradišče nad 
Prvačino. 
 

07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Realizacija: 156.466,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 97,8 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v delu naselja Grgarske Ravne, rekonstrukcijo 
vodovoda na Grčni in deloma v Ulici Milojka Štrukelj, opravljena so bila dela na TP Mrzlek in zamenjava črpalk v 
črpališču Lepenje. Obenem so bila izvedena manjša dela na vodovodu v naselju Osek in pri Kromberškem gradu. 
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07219 - Vodovod Grgar - Fobca 
Realizacija: 44.711,56 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Zaključeno je črpališče ( gradbena in instalacijska dela ter montirane črpalke in ostala elektro strojna oprema ), ki  
zagotavlja delovni tlak pitne vode za napajanje naselja Fobca, ( 100 %).   

 

07244 - Vzdrževanje hidrantov 
Vrednost: 8.680,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 144,7 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Zamenjava oz. popravilo dotrajanih in poškodovanih hidrantov. 
 

07249 - Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 
Realizacija: 23.896,43 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 95,6 % glede na veljavni plan.  
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko:  
Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje vodovoda v zahodnem delu naselja Ravnica ter plačilo 
storitev gradbenih nadzorov na področju Trnovske in Banjške planote, ki so bili izvedeni že v letu 2013, njihovo 
plačilo pa je zapadlo v leto 2014. 
 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

07107 - Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 
Realizacija: 85.985,68 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 95,5% glede na rebalans proračuna v septembru 2014. Planirana dela so bila izvedena 
v celoti. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz proračuna 2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• Vzdrževanje večjega dela pokopališča, ki je zasnovana kot park; 
• Vzdrževanje grobnih polj; 
• Vzdrževanje kompleksa žarnih grobov; 
• Vzdrževanje poslovilnih objektov in  
• Vzdrževanje spremljajoče infrastrukture 
• Odvoz in deponiranje odpadkov; 
• Plačilo vode, elektrike in omrežnin. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  
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07108 - Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 
Realizacija: 57.827,27 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 28,9%. Dejanska realizacija je 90%, saj je bila 3. Začasna situacija za izvedena dela 
pri širitvi žarnega pokopališča je bila  poravnana iz proračuna za leto 2015. 

Dejansko so bile izvedene naslednje aktivnosti:  

Širitev Žarnega pokopališča v Stari Gori – (4. Ploščad), ki pa zaradi vremenskih razmer no bila zaključena v celoti v 
letu 2014. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo. Vsa 
dela niso bila izvedena v planirani časovni dinamiki. Glavni razlog pa so bile slabe vremenske razmere 

 

07109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Realizacija: 144.195,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Realizacija je izkazana v višin 91,6%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna za leto 2015. 

Dejansko so bile v okviru razpoložljivih sredstev te postavke izvedene naslednje aktivnosti: 

Manjša zaključna dela na žarnem pokopališču v Solkanu, sanacija podpornih zidov in gradnja kolumbarijev na 
pokopališču v Lokah in gradnja poslovilnega objekta v Ozeljanu. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

07111 - Ureditev parka Rafut 
Realizacija: 2.732,33 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 39,0%. Dejanska realizacija je 70%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Dejansko so bile v okviru razpoložljivih sredstev te postavke izvedene naslednje aktivnosti: 

Redna vzdrževalna dela v parku. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili izpeljani postopki, ki so omogočili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

07112 - Ureditev Borovega gozdička 
Realizacija: 35.905,38 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 85,5% glede na zadnji veljavni plan 2014. 
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Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V letu 2014 so bile izvedene zaključne aktivnosti v okviru urejanja območja Borovega gozdička. 

Namen in cilj projekta je bil zagotovitev urejene in varne zelene površine urbanega okolja. Cilj projekta je 

ureditve območja Borovega gozdička skladno s sprejetim OPPN-jem in pred leti zdelano projektno dokumentacijo 
celovitega urejanja območja. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeneni so bili ukrepi povezani z ustreznim kvalitetnim in finančnim zakljkučevanjem investicije. 
 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

07113 - Praznično urejanje naselij 
Realizacija: 20.289,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 61,5%. Dejanska realizacija je 100%, saj je prišlo v primerjavi z proračunskim letom 
2013 do zamika plačil. Rračuni za  Božično - Novoletno krasitev mesta, ki je bila izvedena v decembru 2014 bodo 
poravnani iz proračuna 2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• Praznično izobešanje zastav; 
• Servisiranje skladiščenje in montaža opreme za Božično – Novoletno okraševanje mesta.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

07114 - Splošna komunalna dejavnost 
Realizacija: 4.776,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 68,2%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• Plačilo električne energije, vodarine in omrežnine za fontane, pitnike…; 
• Dobava nadomestni letev za parkovne klopi, nadomestnih kovinskih vložkov za smetnjake, sanacija 

fontane v Solkanu.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

07115 - Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, ) 
Realizacija: 36.958,07 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba sredstev je pogojena s potrebami za zamenjavo dotrajane opreme in na novo ugotovljenimi potrebami, zato 
jo lahko le ocenimo ne pa natančno predvidimo v naprej. 
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Izvedli smo zunanjo ureditev na Erjavčevi. Postavili smo koše za pasje iztrebke. Nabavili smo material za sanacijo 
obstoječe urbane opreme v območju Cankarjeve. 

 

07116 - Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 
Realizacija: 56.997,91 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 71,3%. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• Plačilo električne energije, vodarine in omrežnine za garažne hiše, tržnico, javne sanitarije; 
• Večja vzdrževalna dela na javnih sanitarijah 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

07117 - Urejanje urbanih zelenih površin 
Realizacija: 62.593,46 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Vzpostavljeni so bili vrtički ob policijski postaji v Novi Gorici ter izvedena vzdrževalna dela na zelenih površinah, 
ki niso predmet koncesije za vzdrževanje javnih površin.  

 

07234 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 
Realizacija: 686.579,19 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 91,5%. Dejanska realizacija je 100%, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Urejanje in čiščenje javnih površin v  skladu s koncesijsko pogodbo in  sprejetim letnim programom izvajanja del.  

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

07235 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja 
Realizacija: 220.652,42 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Urejanje in čiščenje javnih površin v skladu s koncesijsko pogodbo in sprejetim letnim programom izvajanja del.  
Ukrepi za doseganje ciljev: 

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 
Realizacija: 165.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Mestna občina Nova Gorica kot edina ustanoviteljica skladu zagotavlja sredstva za njegovo delovanje. V letu 2014 
so bila poleg rednih nakazil za mesečno delovanje nakazana tudi sredstva regresa za letni dopust. Poleg tega je bilo 
izvršeno tudi nakazilo sredstev za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za kar so se manjkajoča sredstva 
zagotovila s prerazporeditvami. 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

11008 - Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS 
in Slovenska odškodninska družba) 

Realizacija: 382,65 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu, se je mesečno odvajalo 20 % sredstev od obračunanih kupnin 
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in 10 % Slovenski odškodninski družbi. V letu 2014 so bili opravljeni 
zadnji obračuni in poravnani zadnji stroški, tako da se postavka v bodoče ne bo več realizirala. 

 

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

07119 - Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev 
komunalne infrastrukture) 

Realizacija: 24.852,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izdelana prostorska preveritev za krožišče ob Solkanskem mostu, izvedba in nadzor izgradnje odseka ceste v Oseku, 
odstranitev električnih kablov pred Eda centrom po odstranitvi stojal za kolesa, izgradnja  in nadzor nad izgradnjo 
podpornega zidu ob vodnjaku Brida v Šempasu, nadzor nad asfaltacijo ceste v Lokovcu. Pridobljena so bila 
strokovna mnenja za sanacijo poplav iz naslov odvodnje na območju Iztokove ulice.   

 

07120 - Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za 
posamezne investicije in OPPN) 

Realizacija: 11.103,22 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izdelana je bila revizija in novelacija  programa opremljanja za OPPN Ob železniški postaji, dokončane so bile 
aktivnosti povezane z splošnim programom opremljanja za Mestno občino Nova Gorica, pridobljen je bil pregled z 
mnenjem izdelanega Programa opremljanja za Parkovšče, naročena je izdelava strokovne podlage za OPPN Ronket. 
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07121 - Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 
Realizacija: 30.735,80 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Pridobljena študija za določanje primernih oblik zunanjega oglaševanja v mestu. Pridobljen je bila strokovna 
podlaga za izdelavo spremenjenega osnutka OPPN Ronket.  
Naročena je bila idejna zasnova in pripadajoči geodetski posnetek za ureditev prostora med Kulturnim domom in 
Fursom. Pridobljena je bila projektna naloga za preureditev trikrakega križišča na Ajševici. Pridobljene so bile 
strokovne podlage za odvodnje na območju OPPN Loke. Naročena je bila projektna dokumentacija PZI za 19 
priključkov občinskih cest na državne ceste. Naročena je bila PZI projektna dokumentacija vosokovodnega nasipa v 
Prvačini. Naročena je bila dopolnitev idejne zasnove kanalizacije Gradišče z dodatno meteorno kanalizacijo za 
potrebe sanacije plazovitosti območja.  
 

07221 - Odvodnik v Sočo 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 0 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
MONG vodi postopek pridobivanja zemljišč za II. fazo odvodnika ZBDVs v Sočo. Odškodnine za zemljišča so po pogodbi o 
medsebojnih obveznostih in opremljanju obveza obeh pogodbenih partnerjev (Primorja d.d. in Erste group Immorent d.o.o.). 
Zaradi znanih okoliščin s podjetjem Primorje, je MONG unovčila bančno garancijo za odvodnik in želela iz tega naslova 
poplačati delež odškodnin za zemljišča, kar bi omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja še za drugo fazo ZBDVs. Zaradi 
dolgotrajnih postopkov (nestrinjanje, iskanje dedičev preko sodišča…) se je sklepanje pogodb zamaknilo v leto 2014. 

 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
V letu 2014 so potekali dogovori s pogodbenim partnerjem Erste group Immorent d.o.o. glede izvajnja pogodbe. Prav tko so 
potekali razgovori s tangiranimi strankami za ureditev križišča pri OBI-ju. Dokončnih dogovorov ni, zato tudi ni finančnih 
obveznosti. 

 

07225 - Odvodnik Ščedne 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V okviru proračunske postavke ni bilo izvedenih aktivnosti, ki bi imele finančne učinke. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 
V letu 2014 se je pričel postopek priprave OPPN-ja, kot podlage za pripravo in izvedbo ureditve odvodnika. 

 

07256 - Podaljšek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja zaledja 
Realizacija: 57.186,82 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 98,6% glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
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Izdelana je bila PZI dokumentacija za vsa predvidena dela in odsek, ki obravnava funkcionalno zaključeno celoto 
izvedbe meteorne odvodnje območja z zajemom propusta iz Solkanske obvoznice.  

V letu 2014 je bil v okviru zunanje ureditve Varstveno delovnega centra Nova Gorica  izveden odvodnik   meteornih 
voda s solkanske obvoznice v delu od semaforiziranega križišča proti mestu. Z ureditvijo odvodnika se je zagotovilo 
odvodnjo predvsem meteornih voda z območja VDC-ja ter investicijo zaključilo na način, ki je skladno z nadaljnjim 
urejanjem podaljša Sedejeve ulice. 

 Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedeneni so bili ukrepi povezani z izvedbo (zbiranje ponudb in sklenitev gradbene pogodbe in pogodbe o 
strokovnem gradbenem nadzoru) ter ustreznim kvalitetnim in finančnim zakljkučevanjem investicije. 

 

16069002 - Nakup zemljišč 

07122 - Nakup zemljišč in stavb 
Realizacija: 245.142,06 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Realizacija posameznih nakupov in prodaj nepremičnega premoženja  je prikazana v tabeli. Poleg kupnin so stroški 
nakupov tudi cenitve cenilcev in notarske storitve (overjanje pogodb,…).  

 

07259 - Nakup zemljišč za poslovne cone 
Realizacija:  € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka v letu 2014 ni bila realizirana. 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

10163 - Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 
Realizacija: 12.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 

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

V okviru postavke se je sofinanciralo delovanje ambulante Čepovan. V Čepovanu delujeta tako splošna kot tudi 
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 2014 se je del sredstev na postavki namenil za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan 
s strani mestne občine. V okviru postavke se je v letu 2014 sofinanciral še program Ambulante za zdravljenje 
bolezni odvisnosti. Sofinanciranje Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti je razdeljeno med šest občin 
soustanoviteljic Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. 

Dogovorjeni programi so bili realizirani. 

Cilj izvajanja je sofinanciranje Ambulante v Čepovanu in Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti.  
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1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

10004 - Preprečevanje zasvojenosti 
Realizacija: 16.300,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 

V okviru postavke je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini 
Nova Gorica. 

Cilj izvajanja je preprečevanja vseh oblik zasvojenosti, tako preventivno kot v obliki podpore programom 
namenjenih posameznim ciljnim skupinam, ki se že srečujejo s težavami povezanimi z zasvojenostmi. 

 

10181 - Preventivni programi v zdravstvu 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 0 % glede na veljavni proračun 2014. 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za 
krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. Na podlagi pogodbe o financiranju projekta »Živimo zdravo za 
prebivalce hribovitega okolja v Mestni občini Nova Gorica« sklenjene z Inštitutom za javno zdravje, je Inštitut za 
javno zdravje izvedel projekt ter izstavil račun o izvedbi projekta. Račun je bil plačan v letu 2015, zato je realizacija 
0 %, kljub temu, da je bil projekt izveden v celoti.  

Cilj izvajanja preventivnih programov v zdravstvu je spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem 
okolju, še posebej v hribovitem svetu Mestne občine Nova Gorica.   

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 
Realizacija: 204.293,42 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,7 % glede na veljavni proračun 2014. 

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. Zaradi uveljavitve 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih so se znatno povečale 
obveznosti občine za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane občane. 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 (zaposlitev, šolanje, 
upokojitev) mesečno spreminja.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.  
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17079002 - Mrliško ogledna služba 

10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba 
Realizacija: 53.711,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,3 % glede na veljavni proračun 2014. 

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu 
opravljanja 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.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
 

10164 - Grad Branik 
Realizacija: 31.516,06 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 63 % glede na veljavni proračun 2014. 

Izvedene so bile naslednje naloge: pregled in pridobitev obstoječe dokumentacije na INDOK centru, vknjižba 
lastninske pravice, izdelava certifikata geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije, izdelava načrta 
arhitekture obstoječega stanja, izvedba delavnice s strokovno in zainteresirano javnostjo – priprava idejne zasnove 
za revitalizacijo gradu Rihemberk, pridobitev poročila o stanju netopirjev in njihovih habitatov na gradu Rihemberk 
z vsemi dotedanjimi študijam, izdelava prostorskega modela gradu, izdelava elaborata za ogled gradu, izdelava 
novelacije Projekta revitalizacije gradu Rihemberk. 

 

10165 - Vila Rafut 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Vila Rafut je v lasti Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. Interes Mestne občine Nova Gorica je, da 
objekt prevzame v last. Dogovori o prenosu nepremičnine na mestno občino so v teku. 

 

10185 - Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 
Realizacija: 8.367,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 88,4 % glede na veljavni proračun 2014. 

Izveden je bil javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni 
občini Nova Gorica. Na razpis je bil prijavljen samo en projekt – obnova cerkve svetega Mohorja in Fortunata 
Ravnica, ki je bil sofinanciran in realiziran skladno z razpisnimi pogoji in kriteriji. 



 

Stran 150 od 300 

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

10014 - Akcije v kulturi - Goriški muzej 
Realizacija: 50.899,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 

Izvedeni so bili vsi planirani programi s področja razstavne dejavnosti (8 razstav), andragoške dejavnosti (24 
torkovih muzejskih večerov, 4 dogodki v okviru festivala Glasbe sveta, 4 vinil večeri, 4 dogodki v okviru Filmskega 
junija), pedagoške dejavnosti (15 dogodkov), izdani sta bili 2 publikaciji, po programu se je izvajalo varovanje 
zbirk. 

 

10015 - Akcije v kulturi - Galerija 
Realizacija: 30.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 

Izvedeni so bili vsi planirani programi: Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, (predavanja, predstavitve), 
izobraževalni program (Otroške ustvarjalnice), posnet je bil dokumentarni igrani film o slikarju Slavku Furlanu, 
izvajale so se priprave na razstavo Slavka Furlana, izvedba 15. Mednarodnega festivala računalniške umetnosti 
Pixxelpoint, predstavitev projekta De.fragmentacija - U Maine v Združenih državah Amerike. 

 

10016 - Delovanje Goriškega muzeja 
Realizacija 42.102,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 74,8 % glede na veljavni proračun 2014. 

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda na tej postavki zagotavljala sredstva za plačo, 
prispevke in druge osebne prejemke za vzdrževalca – vrtnarja, ki opravlja redna vzdrževalna dela ter dveh delavcev 
- kustosa in čuvaja na gradu Kromberk - za določen čas za polovični delovni čas (obveznost občine po pogodbi o 
sofinanciranju operacije za 1. fazo izgradnje Goriškega muzeja sklenjeni med MONG in SVRL-MGRT), sredstva za 
delno kritje materialnih stroškov, ki so se povečali zaradi selitve uprave v novo upravno zgradbo v Solkanu, sredstva 
za kritje stroškov uporabe poročne dvorane ter sredstva za kritje stroškov najema in uporabe prostorov v Šempasu, v 
katerih se nahaja muzejska zbirka iz Azerbajdžana. 

Realizacija je nižja zaradi zaposlitve dveh delavcev - kustosa in čuvaja na gradu Kromberk - za določen čas za 
polovični delovni čas sredi leta. 

 

10017 - Delovanje Galerije 
Realizacija: 57.999,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 

V letu 2014 je bil program galerije usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja na področju sodobne 
vizualne umetnosti v povezavi s prostorom, v katerem galerija deluje. Razstave so ponudile kompleksen vpogled v 
slovensko in tujo umetniško produkcijo. Stroški so obsegali programske materialne stroške za izvedbo razstav 
(katalogi, vabila in plakati, kritiki, prevajalci, lektorji, razstavnina), neprogramske splošne stroške (prevoz umetnin, 



 

Stran 151 od 300 

zavarovanje del, varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstav, druge mat. stroške) ter splošne obratovalne 
stroške, ki so vezani na uporabo prostorov v stavbi SNG. Planirani program je bil v celoti izveden. 

 

10018 - Galerija - nakup likovnih del 
Realizacija: 5.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun  2014. 
Sredstva so se namenila za nakup umetniških del, s katerimi galerija oblikuje likovno zbirko priznanih slovenskih in 
tujih umetnikov. Kupljena so bila dela avtorjev Primoža Bizjaka, Jerneja Humarja in Jirija Kočice. Izvedeni so bili 
vsi planirani nakupi.  
 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

10019 - Akcije v kulturi - GK 
Realizacija: 10.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100  % glede na veljavni proračun 2014. 
V organizaciji knjižnice so bile v okviru akcij izvedene aktivnosti, ki prispevajo k dvigu bralne kulture ter 
prireditve, ki obiskovalce seznanjajo z novostmi na področju knjižničarstva: delo z uporabniki knjižnice, 
predstavitve, razstave in drugi kulturni dogodki. 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti: literarni dogodki, predavanja (Radovedni ponedeljki), prireditve za otroke in 
mladino: ure pravljic, ustvarjalne delavnice, Mesečne uganke, fotografski natečaji, razstave, predstavitve knjig, 
predavanja, predstave, poučne urice angleškega jezika, delavnice za odrasle, razstave, tečaji in izobraževanja za 
odrasle: računalniška izobraževanja, predavanja, delavnice v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, 
prireditve za otroke v krajevnih knjižnicah: ure pravljic, ustvarjalne delavnice, 8. Goriški dnevi knjige, 4. 
Gregorčičevi dnevi, E-Zakaj? (Brezplačno svetovanje in odgovori na vaša računalniška vprašanja), Knjižnica na 
bazenu, Vrečke presenečenja, Mednarodni festival poezije in glasbe, Bevkovi dnevi, Knjižne čajanke ob sredah, Ta 
veseli dan kulture – zaključna prireditev Primorci beremo. 
Planirani program je bil v celoti izveden. 
 

10021 - Goriška knjižnica - nakup knjig 
Realizacija: 87.642,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
Sredstva na tej postavki so se namenila nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne nakupe novitet in 
obnavljanje knjižnega fonda. Višina sredstev za nakup knjižničnega gradiva je usklajena glede na število 
prebivalcev občin ustanoviteljic. Del sredstev za nakup knjižničnega gradiva sofinancira Ministrstvo za kulturo, del 
sredstev prispeva knjižnica sama. 
Nakup knjižničnega gradiva v letu 2014 znaša 12.475 enot, skupaj je knjižnica pridobila 18.120 enot gradiva 
(nakup, zamena, dar, obvezni izvod, stari fond in lastne izdaje). Poleg tiskanega gradiva je pridobila tudi 
elektronsko: podatkovne zbirke, elektronske knjige.   
Izvedeni so bili vsi planirani nakupi. 
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10022 - Goriška knjižnica - delež za materialne stroške potujoče knjižnice 
Realizacija: 21.771,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
Sredstva so se namenila sofinanciranju stroškov za izvajanje programa Potujoče knjižnice-bibliobusa, ki ga glede na 
delež prebivalstva sofinancirajo vse občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK podpisano 
pogodbo.  
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje bibliobusa in sprotna manjša popravila. 
 

10023 - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
Realizacija: 854.262,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,8 % glede na veljavni proračun 2014. 
Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih ter delnemu 
pokrivanju materialnih stroškov. Goriška knjižnica je splošna knjižnica, ki deluje na območju šestih občin. 
Financiranje je obveza matične občine, skupne stroške pa si deli s preostalimi petimi občinami. Struktura skupnih 
stroškov se je tako delila med šest občin, procentualno glede na število prebivalcev.  
Naloge območne knjižnice (dve zaposlitvi, delni nakup knjižničnega gradiva, dejavnosti) so se sofinancirale s 
sredstvi Ministrstva za kulturo.  
 

18039002 - Umetniški programi 

10026 - Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 
Realizacija: 270.895,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
Sredstva so se namenila kritju stroškov povezanih s plačo, prispevki in drugimi osebnimi prejemki zaposlenih ter 
delnemu pokrivanju materialnih stroškov. 
 

10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 
Realizacija: 60.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014.  
V okviru sredstev, ki jih za financiranje občinskih programov v javnem interesu sofinancira MONG so bili izvedeni 
naslednji programi: program gostujočih otroških predstav v abonmaju Goriški  vrtiljak; Amaterski mladinski oder je 
izvedel tri ponovitve predstave Mama , kaj si rekla?, projekcijo umetniško dokumentarnega filma Sodba kulturi v 
produkciji nekdanjih in sedanjih članov AMO ter delavnico, ki se je zaključila z javno predstavitvijo improviziranih 
prizorov; na festivalu Ana Desetnica je bilo odigranih šest uličnih predstav (ena je imela dve ponovitvi); izvedeni sta 
bili gostovanji dveh plesnih predstav, predstava Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava 
Katja Bucik Rdeči čeveljčki ter predstava Umetniškega društva M&N DC UTRIP 2; premierno je bila izvedena 
plesno koprodukcijska predstava M&N Dance Company Urbane zgodbe – Soba z razgledom, Kravata; gledališče je 
s predstavo Srečanje Nine Mitrović gostovalo v Somborju, gostili smo mednarodno koprodukcijo Majhen mi je ta 
grob Biljane Srbljanović, ostalo mednarodno dejavnost je SNG Nova Gorica krilo iz lastnih sredstev. 
Planirani program je bil v celoti izveden. 
 



 

Stran 153 od 300 

10143 - Program Kulturnega doma 
Realizacija: 99.999,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
V letu 2014 je Kulturni dom izvedel celotni planirani program: abonmajske koncerte resne glasbe, koncert Imago 
Sloveniae, Med zvoki krajev, čezmejni projekt Dvorna glasba, 18. mednarodno srečanje saksofonistov, Jesenski 
glasbeni tris, Art sredica, cikel komorne in solistične glasbe Grajske harmonije, koncerte v okviru  projekta Glasba z 
vrtov sv. Frančiška, projekt Glasbena mladina ter nekomercialne koncerte različnih glasbenih žanrov v okviru 
izvenabonmajske ponudbe. 
Planirani program je bil v celoti izveden. 
 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

10149 - Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 
Realizacija: 120.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
 
V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri vsakovrstnih društvenih aktivnostih. Program je pokrival 
celotno paleto prostočasnih kulturnih dejavnosti (glasbo, gledališče, ples, likovno in literarno ustvarjanje, folkloro, 
film), posebna pozornost je bila namenjena visokokvalitetnim izobraževalnim programom. Izveden je bil javni poziv 
za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica. 
Predmet poziva je bilo sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev in njihovih zvez. Sofinanciranih je bilo 23 
kulturnih društev. 
 
Planirani program je bil v celoti izveden. 
 

10150 - Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 
Realizacija: 40.175,57 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,4 % glede na veljavni proračun  2014. 
 
Mestna občina Nova Gorica je na tej postavki zagotavljala sredstva za plačo, prispevke in druge osebne prejemke za 
dva delavca na območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Novi Gorici, ki skladno s pogodbo 
sklenjeno med MONG in JSKD, izvajata strokovna opravila in naloge na področju kulturnih dejavnosti v občini. 
Poleg ostalih nalog skrbita za izvajanje programa Zveze kulturnih društev Nova Gorica in delovanje prostorov v 
Točki, eden pa sodeluje tudi pri izvedbi javnega poziva. 
 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

10033 - Kinematografija - ART film 
Realizacija: 11.499,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 154 od 300 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
V letu 2014 se je izvedel abonmajski program Filmsko gledališče (v sezoni 2014/2015, od oktobra 2014 dalje se 
program izvaja dva krat tedensko), Filmski vrtiljak - cikel mladinskih in otroških filmov, Filmski teden Evrope, 
program dokumentarnih filmov, ter vzgojno izobraževalni program za šole. 
Planirani program je bil v celoti izveden. 
 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

10036 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 
Realizacija: 8.754,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
 
Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (računalniška oprema, oprema za 
restavratorske delavnice, razstavna oprema, e-Registrator – programska oprema za računovodstvo, fotografska 
oprema, drugo.). 
 
Skozi postavko so se skladno s planom zagotavljala sredstva za nakup potrebne opreme ter nujno investicijsko 
vzdrževanje javnega zavoda. Poleg nakupa opreme za razstave in restavratorske delavnice je bilo nujno potrebno 
nabaviti programsko opremo za računovodstvo zaradi uveljavitve novega načina računovodskega poslovanja.  
 

10037 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 
Realizacija: 15.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100  % glede na veljavni proračun 2014. 
Sredstva so se namenila za sanacijo in nadgradnjo klimatskega sistema, dopolnitev strojne in pohištvene opreme, 
redno vzdrževanje stavbe. 
S proračunskimi sredstvi ter lastnimi sredstvi je bila pokrita nujna sanacija klimatskega sistema (menjava plinov in 
obrabljenih in zastarelih delov), nakupljena strojna (računalniki, knjigomat, ostala računalniška oprema) in 
pohištvena oprema (police, nadgradnja polic). 
 

10038 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 
Realizacija: 70.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun  2014. 
Sredstva so se skladno s planom namenila za brušenje parketa in tapeciranje sedežev v veliki dvorani, obnovo 
galerijske razsvetljave v galeriji, nabavo dveh moving head reflektorjev, prenosnega računalnika in audiomešalne 
mize. 
Navedeni ukrepi so bili nujno potrebni zaradi dotrajanosti parketa in sedežev v veliki dvorani, dotrajane in v veliki 
meri nedelujoče galerijske razsvetljave v galeriji. Nakup prenosnega računalnika, reflektorjev in audiomešalne mize 
pa je bil potreben za nemoteno izvajanje prireditev v veliki in mali dvorani. 
 

10040 - Akcije v kulturi - SAZU 
Realizacija: 13.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 155 od 300 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
V letu 2014 se je nadaljevalo izvajanje projekta Zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa v okviru katerega 
so se izvedle naslednje naloge: priprava štirih znanstvenih prispevkov za izdajo v tujem tisku, priprava treh 
monografij, uredniško delo pri petih publikacijah, objava znanstvenih prispevkov, izvedba predavanj, referatov in 
drugih nastopov. Sredstva so se namenila za materialne stroške izvedbe projekta (prevajanje, lektoriranje, 
fotokopiranje, redakcijo tujejezičnih delov besedila, recenzije, nabavo strokovne literature ter kreiranje 
bibliografskih zapisov) ter stroške v povezavi z izdajo letnika Izvestje ter nabavo strokovne literature. 
Planirani program je bil v celoti izveden. 
 

10041 - Druge akcije v kulturi 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 0 % glede na veljavni proračun 2014. 
Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena financiranju nepredvidenih nalog, 
ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih vlog ter jih pri pripravi proračuna ni bilo možno predvideti. 
V letu 2014 nepredvidenih nalog ni bilo. 
 

10124 - Kulturni center 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 0 % glede na veljavni proračun 2014.  

Projekt se ne izvaja. 
 

10145 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
Realizacija: 57.907,67 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 97,9 % glede na veljavni proračun - december 2014. 
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. 
Sofinanciranih je bilo 27 programov oz. projektov. 
 

10172 - 2. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prostori delavnic 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru proračunske postavke v letu 2014 ni bilo izvedenih aktivnosti. 

 

10173 - 3. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prizidek 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru proračunske postavke v letu 2014 ni bilo izvedenih aktivnosti. 
 



 

Stran 156 od 300 

10182 - Dvigalo za invalide - Grad Kromberk 
Realizacija: 40.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 
 
V letu 2014 je bil grad Kromberk opremljen z dvigalom, ki je namenjeno obiskovalcem (še posebej invalidnim in 
starejšim), zaposlenim ter prevozu muzealij in druge opreme. Pridobitev dvigala je velikega pomena, saj je grad 
Kromberk tudi protokolarni objekt. Danes je dvigalo v muzejih predvideno kot sodobni muzejski in pravni standard. 
 
Sredstva za nabavo in vgradnjo dvigala so bila zagotovljena iz proračuna MONG ter iz presežka prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let.  
 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

05010 - Veteranske organizacije 
Realizacija: 21.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun 2014. 

Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica, se izvaja na osnovi javnega razpisa. 
V letu 2014 so na javnem razpisu sredstva pridobili 4 prijavitelji.  

Cilj izvajanja je sofinanciranje programov veteranskih organizacij, ki vključujejo domoljubno vzgojo in ozaveščanje 
ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturo 
izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega čas, 
skrb za spomenike in (so)organizacijo množičnih prireditev kot so pohodi, tekmovanja, srečanja, proslave in drugo.   

 

07123 - Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Realizacija: 16.624,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izkazana realizacija je v višini 60,0%. Dejanska realizacija je višja, saj je bilo nekaj računov poravnanih iz 
proračuna 2015. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• Redno vzdrževanje spomenikov, spominskih parkov in spominskih obeležij; 
• Obnova spomenika NOB na Banjšicah in v Lokovcu; 
• Postavitev spominske plošče baronu Winklerju pri Nemcih. 

Ukrepi za doseganje ciljev:  

Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 



 

Stran 157 od 300 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 
Realizacija: 107.641,12 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,2 % glede na veljavni proračun 2014. 

V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa za šport. Razdeljena so bila 
vsa razpisana sredstva za sofinanciranje profesionalnih trenerjev v naslednjih društvih: 
• Košarkarsko društvo Nova Gorica mladi,  
• Kolesarski klub Nova Gorica,  
• Odbojkarski klub HIT Gorica,  
• Atletski klub Gorica,  
• Društvo mladi nogometaš Gorica,  
• Šahovski klub Nova Gorica,  
• Športno društvo GO šport,  
• Kajak klub Nova Gorica, 
• Tenis klub Gorica 
• Športno društvo Gorica.  

 
Za profesionalne trenerje so bila sredstva porabljena skladno s planom za leto 2014. Del finančnih obveznosti se je 
prenesel v leto 2015. 
 

10045 - Sofinanciranje programov tehnične kulture 
Realizacija: 46.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetimi razdelilniki s 
strani pristojne komisije. Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka in meril ter letnega 
programa tehnične kulture.  Sofinanciranih je bilo 15 društev.  
 

10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 
Realizacija: 317.918,01 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,9% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetimi razdelilniki s 
strani pristojne komisije. V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, 
sprejetega pravilnika in meril ter letnega programa športa, ki so namenjena za sofinanciranje programov društev in 
klubov (pogodbeni trenerji, kategorizirani športniki, ekipni športi). Sofinanciranih je bilo 54 društev.  
 

10048 - Večje športne prireditve 
Realizacija: 34.688,21 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 158 od 300 

Postavka je bila realizirana v višini 98,4% glede na veljavni proračun 2014. 
 

Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetimi razdelilniki s 
strani pristojne komisije. V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, 
sprejetega pravilnika in meril ter letnega programa športa. Sofinanciranih je bilo 26 velikih športnih prireditev in 
množičnih rekreativnih prireditev. 
 

10049 - Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
Realizacija: 357.543,81 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,4% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V okviru te proračunske 
postavke so se zagotavljala potrebna sredstva za materialne stroške in plače zaposlenih. Nakazila so potekala 
skladno z letno pogodbo med MONG in JZŠ na podlagi mesečnih najav in sicer za 19 zaposlenih. Zajeti so vsi 
odhodki iz naslova delovnega razmerja. Sredstva so bila porabljena skladno s planom za leto 2014. Majhno 
odstopanje je posledica zmanjšanja materialnih stroškov. 
 

10052 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 
Realizacija: 39.606,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 97,5% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Skozi postavko so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki je nujno potrebno za nemoteno delovanje 
športnega zavoda. Zaradi racionalnosti porabe smo spremljali javna naročila in porabo sredstev, predvsem glede 
višine sredstev in časovno dinamiko izvedbe del. Izvedena so bila vsa planirana dela. 
 

10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 
Realizacija: 30.959,35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,9% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Tudi v proračunskem letu 2014 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem otroških in športnih igrišč in sicer za: 
• postavitev novega otroškega igrišča v ulici Šantlovih v Novi Gorici v višini 8.065,86€, 
• postavitev novega otroškega igrišča v parku ob vrtcu Julke Pavletič v Solkanu v višini 19.222,20 €, 
• najem zemljišča za trim stezo ob železniški postaji ter zemljišč za potrebe smučišča na Lokvah v višini 

655,10€, 
• stroške vzdrževanja športnega igrišča v Zaloščah v višini 500,20€, 
• stroške nabave novega igrala na vzmet v Šempasu in zamenjava igrala na vzmet na igrišču v Zaloščah v višini 

1.234,82 €, 
• zamenjavo košarkarskega koša na Gradišču nad Prvačino v višini 910,24 €, 
• servisni pregled igral v Borovem gozdičku v višini 305,00€, 
• stroške električne energije na večnamenskem igrišču v Grgarju v višini 65,93€. 

 

10059 - Športna dvorana v Prvačini 
Realizacija: 107.811,24 € 



 

Stran 159 od 300 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,0% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Na podlagi sklepa mestnega sveta je potekala gradnja telovadnice po sistemu finančnega lizinga za dobo 10 let. 
Obveznost Mestne občine Nova Gorica se bo iztekla v marcu leta 2018. V letu 2014 je potekalo odplačevanje 
lizinga skladno s planom.  
 

10146 - Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 
Realizacija: 229.999,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Gre za namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje – stroški materiala in storitev. Vsi objekti v sklopu 
Športnega parka potrebujejo zahtevno strokovno vzdrževanje, kar je ob veliki gostoti uporabe še dodaten problem. 
 
Sofinanciranje je obsegalo: 
• stroške za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in športno rekreativno 

vadbo kot so (ogrevanje, elektrika, voda,…); veliki so stroški uporabe vode-sanitarne za zalivanje, tekoča 
popravila, 

• vzdrževanje kombijev za športno dejavnost, ki jih ima v lasti Javni zavod za šport Nova Gorica (servisi, 
zavarovanja,..), 

• del letnega programa športa, ki je opredeljen v letnem programu športa v mestni občini in ni stvar javnega 
razpisa, ker ga občina v celoti financira (zajema programe kot so športna značka, plavalno opismenjevanje, 
šolska športna tekmovanja), 

• športno rekreativne prireditve (npr. Poživimo mesti - Vivicitta,.) in večje manifestacije (prireditev Športnik 
Goriške).   

 

10167 - Kajak proga 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 0,0% glede na veljavni proračun 2014. 
 
V letu 2014 ni bilo dejavnosti, ki bi bile financirane skozi proračunsko postavko. Na proračunski postavki so bila 
sredstva planirana za pridobitev ustrezne dokumentacije, vendar dogovori  o ureditvi razmerij med Mestno občino 
Nova Gorica, Kajak klubom in podjetjem Soške elektrarne glede investicije še niso zaključeni. 
 

10168 - Servisni objekt 
Realizacija: 11.040,39 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 29 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okvru proračunske postavke se je v letu 2014 izdelala  projektna dokumentacija PGD za servisni objekt in 
pridobilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta v katerem bodo urejene garderobe ter površine namenjene JZ 
Športni zavod Nova Gorica za shranjevanje opreme in naprav ter izvajanje vzdrževalnih del. 
 Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedeneni so bili ukrepi povezani s pripravo in zaključkom priprave PGD dokumentacije ter PZI dokumentacije. 
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10169 - Pokriti bazen 
Realizacija: 8.759,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 29,2% glede na veljavni proračun 2014. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Skladno s podpisano pogodbo smo v letu 2014 izvajali aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za fazi IDZ 
in IDP. Postavka je realizirana le delno saj smo z aneksom k pogodbi podaljšali roke za izdelavo projektne 
dokumentacije, del finančnih obveznosti za izvršeno in potrjeno delo pa se je prenesel v leto 2015. 

 

18059002 - Programi za mladino 

10065 - Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 
Realizacija: 17.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 89,5% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Mestna občina Nova Gorica je s pomočjo Mladinskega centra Nova Gorica pripravila obdaritev otrok, ki obiskujejo 
vrtec in šolarjev v prvi triadi. Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, pa je Mladinski center organiziral prireditev s 
prihodom Dedka Mraza na Osnovni šoli Frana Erjavca. Postavka je realizirana v celoti skladno s planom za leto 
2014,  del finančnih obveznosti se je prenesel v leto 2015. 
 

10067 - Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 
Realizacija: 55.667,50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 94,4% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa razpisana proračunska sredstva skladno s sprejetim razdelilnikom 
s strani pristojne komisije. Sofinanciranih je bilo 9 izvajalcev mladinskih in otroških projektov oziroma programov 
namenjenih populaciji do 29. leta starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja 
mladih v njem. S sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji aktivnosti, k motiviranju za delo na 
različnih področjih, kar se kaže v velikem številu prijavljenih programov. Postavka je realizirana v celoti skladno s 
planom za leto 2014,  del finančnih obveznosti se je prenesel v leto 2015. 
 

10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
Realizacija: 158.275,29 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Mestna občina Nova Gorica je ustanovitelj Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica. Skladno z odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda in podpisano pogodbo smo v okviru te proračunske postavke zagotavljali potrebna 
sredstva za:  
plače petih (5) zaposlenih: 
• direktor javnega zavoda in dva zaposlena mladinska delavca za nedoločen čas, 
• dva zaposlena za določen čas v okviru E-hiše – novogoriške hiše eksperimentov, 



 

Stran 161 od 300 

• en zaposlen za določen čas za izvajane programa primarne preventive. 
 

materialne stroške delovanja: 
E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov v višini 28.000,00 €, 
Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica v višini 9.500,00 €, 
medgeneracijskega centra v Čepovanu v višini 1.000,00 €, 

 
Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med Mestno občino Nova Gorica in javnim zavodom na podlagi 
mesečnih najav. Sredstva so bila porabljena skladno s planom za leto 2014. 
 
Zaradi racionalnosti porabe smo spremljali javna naročila in porabo sredstev, predvsem glede višine sredstev in 
časovno dinamiko izvedbe del. Izvedena so bila vsa planirana dela. 
 

10071 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 
Realizacija: 2.994,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,8% glede na veljavni proračun 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

• nakup tiskalnika v Javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica, 
• nakup opreme za potrebe E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov, 
• nakup dveh pomivalnih strojev za medgeneracijski center v Čepovanu. 

 
Realizacija je v skladu s planom za proračunsko leto 2014. 
 

10134 - Izgradnja mladinskega hotela 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V okviru proračunske postavke v letu 2014 ni bilo izvedenih aktivnosti. 

 

10175 - Program Mladinskega centra 
Realizacija: 59.615,80 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,4% glede na veljavni proračun 2014. 
 

V zavodu so se izvajale naslednje dejavnosti:  
• mladinske delavnice, tečaji, 
• športni programi, 
• kulturno – umetniški programi, 
• izobraževalni programi, 
• mednarodni programi, 
• prostovoljne aktivnosti, 
• informiranje, svetovanje za mlade, 
• projekti mobilnosti in mednarodni projekti,  
• projekta Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto, Knjižnica pod krošnjami.  
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Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano pogodbo smo v okviru te proračunske postavke 
zagotavljali potrebna sredstva za:  
• materialne stroške za izvajanje programov (mladinske delavnice, tečaji, športni programi, kulturno – umetniški 

programi, izobraževalni programi, mednarodni programi) v višini 40.000,00 €, 
• izvajanje programa Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto v višini 7.000,00 €, 
• izvajanje programa primarne preventive v višini 13.000,00 €. 

 
Realizacija porabe je v skladu s planom za proračunsko leto 2014. 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

10074 - Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 
Realizacija: 296.607,36 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 97,5 % glede na veljavni  proračun 2014. 

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 vrtce v 
drugih občinah. 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. 

 

10075 - Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 
Realizacija: 3.458.511,52 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,6 % glede na veljavni  proračun 2014. 

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

V šolskem letu 2014/15 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1.238 otrok, v 69 
oddelkih.  

V primerjavi s septembrom 2013, to pomeni zmanjšanje za 2 oddelka oziroma za 25 otrok.  

Število oddelkov in število vključenih otrok v vrtcih na dan 01.09.2014: 

Branik: 4 oddelki, 62 otrok. 
Čepovan: 1 oddelek, 16 otrok. 
Dornberk: 6 oddelkov, 104 otroci. 

  Prvačina: 3 oddelki, 46 otrok. 
Solkan: 5 oddelkov, 95 otrok. 

  Trnovo: 1 oddelek, 21 otrok. 
  Grgar: 3 oddelki, 44 otrok. 
Šempas: 8 oddelkov, 132 otrok. 
Nova Gorica: 38 oddelkov, 718 otrok. 
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Po podatkih vrtcev, so vsi vpisani otroci v letu 2014 tudi dobili prosto mesto v vrtcu.  

Vsi vrtci poslujejo v dopoldanskem času, le v Vrtcu Nova Gorica je oblikovan popoldanski oddelek, ki posluje do 
20.30 ure.  

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok 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. 

 

V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica so za posamezne programe vrtca določene enotne 
ekonomske cene, ki veljajo od 01.11.2013 dalje. 

Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. 

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: 

- 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. 

 

10077 - Vrtec Šempas 
Realizacija: 59.623,93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 87,6% glede na zadnji veljavni plan 2014. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V letu 2014 je bilo pridobljeno  pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca v treh fazah (dograditev 
dodatnih učilnic, energetska sanacija obstoječega objekta ter zunanja ureditev objekta). V okviru proračunske 
postavke je bila izdelana tudi projektna dokumentacija z opremo. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeneni so bili ukrepi povezani s pripravo in zaključkom priprave PGD dokumentacije  ter ukrepi za povezani s 
postopkom pridobitve upravnega dovoljenja. 

 

 

10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 
Realizacija: 90.999,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni  proračun 2014. 

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa. Na 
območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 16 objektih, ki so v povprečju stari nad 
30 let.  

Vseh šest vrtcev je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme, ki pa občutno 
presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in 
vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si je ogledala vse objekte na področju predšolske vzgoje. Na 
osnovi meril je ocenila objekte in določila naslednje prioritete za sofinanciranje: 
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Vrtec Branik v višini 4.000,00 EUR: 
- ureditev zidne pregrade med spodnjim in zgornjim  igriščem 
Vrtec Čepovan v višini 7.500,00 EUR: 
- zamenjava oken 
Vrtec Dornberk v višini 3.732,92 EUR: 
- nakup pomivalnega stroja 
Vrtec Solkan v višini 25.437,00 EUR: 
- menjava oken in odstranitev azbestnih plošč na JZ strani v Solkanu 
Vrtec Nova Gorica v višini 49.408,95 EUR: 
- nakup sušilnega stroja pralnica,  Vrtec Mojca  
- nakup univerzalnega stroja, Centralna kuhinja  
- nakup kombija  
- domofon in električno odpiranje vrat, Vrtec Kurirček  
- namakalni sistem, Vrtec Julke Pavletič Solkan  
- obnova tlaka igralnice, Vrtec Čriček 
- cenitev parcele pri Vrtcu Julke Pavletič Solkan 

 

- vzdrževanje programa za vrtce Simtro v višini 854,00 EUR 

Skozi postavko so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme, ki so nujno potrebna 
za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja. 

Poleg tega so javni zavodi sredstva iz presežkov prihodkov nad odhodki namenili za dodatna investicijsko 
vzdrževalna dela in nakup opreme, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 

10174 - Energetska sanacija vrtcev 
Realizacija: 3.411,93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 100 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V letu 2014 je bila izvedena dopolnitev PZI dokumentacije ter preverjanje smiselnosti izvedbe investicije v 
energetsko sanacijo objekta Centralnega vrtca in objekta enote Mojca, glede na načrtovane posege, zagotavljanje 
normativov po izvedbi ter glede na visoko ocenjene prihranke v okviru prijave. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedeneni so bili ukrepi povezani z usklajevanjem investicije. 

 

10179 - Vrtec Grgar 
Realizacija: 2.440,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 18,1% glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
V letu 2014 je bila izdelana  prostorska  preverba in sicer v štirih variantah - od sanacije in rekonstrukcije pa do 
novogradnje. Glede na potrebe  je bila v soglasju s KS Grgar in OŠ Solkan izbrana varianta ,  ki predvideva 
novogradnjo objeta. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedeneni so bili ukrepi povezani s pripravo projektnega predloga ter preverjanjem projektne rešitve na ravni IDZ. 
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10186 - Izobraževanje vzgojiteljic v vrtcih za odkrivanje sindromov avtizma 
pri otrocih 

Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Sredstva za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v vrtcih so skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 97/03 s spremembami) že 
zagotovljena v ceni programa vrtca, ki ga sofinancira občina in starši oz. v določenih primerih tudi država. 
Zaposleni v vrtcih se izpopolnjevanj s področja avtizma tudi udeležujejo, izvajanje pa poteka skladno z letnim 
delovnim načrtom posameznega javnega zavoda.  

V javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica smo preverili, koliko je vključenih otrok z avtizmom, ki imajo odločbo 
o usmeritvi in za katere je Mestna občina Nova Gorica plačuje razliko v ceni programa in ugotovili, da v vseh javnih 
vrtcih v Mestni občini Nova Gorica ni vključenega niti enega takega otroka.  

Zaradi zgoraj navedenega  postavka ni realizirana. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

10082 - Dejavnost osnovnih šol 
Realizacija: 589.311,28 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 96,6 % glede na veljavni  proračun 2014. 

V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2014/15 vključeno sledeče število 
učencev: 

Branik: 8 oddelkov, 123 učencev. 
Čepovan: 4 oddelki, 34 učencev. 
Dornberk: 10 oddelkov, 210 učencev. 

- POŠ Prvačina: 2 oddelka, 40 učencev. 
F. Erjavca Nova Gorica: 26 oddelkov, 578 učencev. 
M. Štrukelj Nova Gorica: 19 oddelkov, 442 učencev. 

- POŠ Ledine: 10 oddelkov, 247 učencev. 
Solkan: 21 oddelkov, 495 učencev. 

- POŠ Trnovo: 2 oddelka, 14 učencev. 
- POŠ Grgar: 3 oddelki, 48 učencev. 

Šempas: 17 oddelkov, 287 učencev. 
Kozara Nova Gorica: 6 oddelkov, 38 učencev. 

 

V vse osnovne šole je vključenih 2.556 učencev, v 128 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim letom se število 
povečalo za 2 oddelka oziroma za 63 učencev.  

Povečanje števila učencev  je najbolj opazno na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in na OŠ Frana Erjavca Nova 
Gorica.  

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: 
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• 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; 

• 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:  

• 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. 600-10/2013-9 z dne 04.11.2014. 

 

Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2014/15 sledeče število dodatno zaposlenih (stanje 01.09.2014): 

 

Branik: 1,18 delavcev, vrednost 2.836,58 EUR mesečno.  
Čepovan: 0,69 delavcev, vrednost 850,49 EUR mesečno. 
Dornberk: 1,07 delavcev, vrednost 2.296,34 EUR mesečno. 
F. Erjavca Nova Gorica: 2,83 delavcev, vrednost 5.543,51EUR mesečno. 
M. Štrukelj Nova Gorica: 4,26 delavcev, vrednost 9.895,35EUR mesečno. 
Solkan: 2,95 delavcev, vrednost 6.678,87 EUR mesečno. 
Šempas: 1,36 delavcev, vrednost 3.507,84 EUR mesečno. 
Kozara Nova Gorica: 1,24 delavcev, vrednost 2.258,58 EUR mesečno.   

 

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

 

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 
Realizacija: 317.952,11 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni  proračun 2014. 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje pouka. Na 
območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v 
povprečju stari nad 30 let.  

Vseh osem osnovnih šol je posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme ki pa občutno 
presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in 
vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti, si je ogledala vse objekte na področju šolstva. Na osnovi 
meril je ocenila objekte in določila naslednje prioritete za sofinanciranje: 

OŠ Branik v višini 43.451,84 EUR: 
- ureditev učilnice za naravoslovje (naravoslovje, fizika,    kemija, biologija, gospodinjstvo) in nakup opreme 
- dokončna zamenjava vrat 
OŠ Čepovan v višini 10.523,84EUR: 
- zamenjava oken  
- vzdrževanje šolskega minibusa 
OŠ Dornberk v višini  51.656,64EUR: 
- preureditev 5 učilnic(stropi, razsvetljava, klimatizacija, oprema, tlaki) 
- obnova razsvetljave – nadaljevanje 
- posodobitev IKT tehnologije v računalniški učilnici ter po posameznih učilnicah 
- nakup plinskega štedilnika za centralno kuhinjo 
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica v višini 28.359,73 EUR: 
- nakup košarkarskih tabel  

nakup sistema za registracijo delovnega časa, 
- nakup 32 garderobnih omaric (razredna stopnja)  
- nakup in montažo parketa v učilnicah v pritličju  
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- nadzor za polaganje parketa  
- nakup posode za prevoz hrane (kosil) 
- nakup stikala za internetno povezavo (učilnice v  prizidku), 
- nakup sistema e-registrator 
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica v višini 73.035,71EUR: 
- sanacijo elektroinstalacij na matični šoli – 2. faza  
- nakup opreme v računalniški učilnici na matični šoli  
- predelava tribun v športni dvorani na matični šoli 
- POŠ Ledine -  nakup zaščitnih mrež ob nog. igrišču, prestavitev poti, nadgradnja strojnice klimatov 
OŠ Solkan v višini 27.871,44 EUR: 
- ograditev parka pred matično šolo 
- sanacija stropov v 1. nadstropju matične šole  
- pohištva za POŠ Trnovo 
OŠ Šempas v višini 67.903,31EUR: 
- asfaltiranje dostopne poti in preplastitev šolskega igrišča 
- sanacija stropov in razsvetljave v 1. nadstropju 
- sanacija učilnice po požaru  
OŠ Kozara Nova Gorica v višini 15.149,60 EUR (delež MONG): 
- nakup kombi vozila in treh računalnikov   

Skozi postavko so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme, ki so nujno potrebna 
za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja. 

Poleg tega so javni zavodi sredstva iz presežkov prihodkov nad odhodki namenili za dodatna investicijsko 
vzdrževalna dela in nakup opreme, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. 
 

10087 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Realizacija: 519.383,52 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,4 % glede na veljavni  proračun 2014. 

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

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

 

10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Realizacija: 623.921,22 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 84,5% glede na zadnji veljavni plan 2014. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V letu 2014 je bila dokončana investicija v dveh delih in sicer z ločenima gradbenima dovoljenima in sicer za 
sanacijo celotne strehe in atrija v 2. nadstropju  ter novega prizidka na zahodni strani obstoječega objekta – 
pridobljeni sta uporabno dovoljenji in izvedena je preneseno v upravljanje OŠ  FE. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeneni so bili ukrepi povezani z izvedbo in zaključevanjem investicije ter prenosom v upravljanje. 

 

10153 - Telovadnica Dornberk 
Realizacija: 223.552,55 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 96 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
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Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za 

izvedbo investicije. V letu 2014 je bil izveden postopek javnega naročila za izvedbo pripravljalnih del za 
novogradnjo telovadnice pri OŠ Dornberk, ki zajemajo ureditev vseh podzemnih komunalnih vodov, vključno s 
komunalnimi priključki za nov objekt telovadnice ter ureditev platoja z vsemi podpornimi zidovi, kjer so predvidena 
zunanja igrišča. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeneni so bili ukrepi povezani z usklajevanjem načina izvedbe investicije ter ukrepi za začetek izvedbo 
pripravljalnih del. 

 

10177 - Energetska sanacija šol 
Realizacija: 201.647,22 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je realizirana v višini 93 % glede na zadnji veljavni plan 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Za OŠ Trnovo je bila v letu 2014 usklajena projektna dokumentacija PZI za energetsko sanacijo in zamenjavo 
kotlovnice, izveden je bil supni postopek JN za izbiro izvajalcev ključenih v projekt Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah ter izvedena in do septembra 2014 uspešno zaključena investicija v okviru pogodbene vrednosti. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 
Izvedeneni so bili ukrepi povezani s pripravo in izvedbo ter zaključevanjem investicije ter zagotavljanjem 
sofinanciranja iz Švicarskega prispevka. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

10090 - Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 
Realizacija: 28.598,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni  proračun 2014. 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri Gorici. V 
Glasbeno šolo je vključenih skupno 641 učencev v 33 oddelkih.  

Skladno s 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 zakonodaja.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

 

10158 - Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II faza 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V okviru proračunske postavke v letu 2014 ni bilo izvedenih aktivnosti. 
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1904 - Terciarno izobraževanje 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

10093 - Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza 
Realizacija: 95.900,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni  proračun 2014. 

V skladu z letno pogodbo smo Univerzi v Novi Gorici zagotovili sredstva za sofinanciranje programov visokega 
šolstva, ki se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica in sicer za programa Digitalne umetnosti in prakse - 
I. stopnja in Sodobne umetnosti - II. stopnja. 

Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne letne pogodbe. 

 

 

10094 - Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS 
Realizacija: 75.460,81 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 88,8 % glede na veljavni  proračun 2014. 

V skladu z letno pogodbo smo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču Primorske zagotovili sredstva za 
sofinanciranje in sicer: 

• 43.572,42 EUR za plače, prispevke ter drugih osebne prejemke za direktorico VIRS (v deležu 0,5) in vodjo 
projektov (zaposlitev do oktobra 2014), 

• 31.888,39 EUR za najemnine in uporabo prostorov na naslednjih štirih lokacijah, za potrebe navedenih 
štirih zavodov, ki uporabljajo prostore za izvajanje visokošolskih programov . 

1. lokacija: Fakulteta za uporabne družbene študije, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica: 
- Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, v višini 9.240,00 EUR; 

2. lokacija: Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica: 
- Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, v višini 130,00 EUR; 

3. lokacija: Primorski tehnološki park, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici: 
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, v višini 7.269,24 

EUR; 
- Mediteranska fakulteta za sodobne interdisciplinarne študije, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 

Šempeter pri Gorici, v višini  2.168,32 EUR; 
- Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica, v višini  

3.080,83 EUR; 
4. lokacija: Eda center, Delpinova ulica 18B, 5000 Nova Gorica (IV. nadstropje): 

- Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, v višini 10.000,00 EUR; 
Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne letne pogodbe. 

 

10097 - Park znanja - izgradnja študentskega doma 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

V okviru proračunske postavke v letu 2014 ni bilo izvedenih aktivnosti. 
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10130 - Najemnina prostorov za VIRS 
Realizacija: 109.281,68 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Skladno s pogodbo, ki jo je ob izgradnji EDA centra je občina zavezana pokrivati stroške najemnine in obratovalne 
stroške za prostore v objektu EDA in sicer za namen zagotavljanja ustreznih prostorov Visokošolskemu 
raziskovalnemu središču (VIRS), katerega ustanovitelj je. 

 

10132 - Sredstva za programe FE 
Realizacija: 28.333,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 81,0 % glede na veljavni  proračun 2014. 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko na lokaciji Primorski tehnološki park v Vrtojbi izvaja redni 
visokošolski študijski program 1. bolonjske stopnje Multimedijske komunikacije. V skladu s podpisano pogodbo in 
štirimi aneksi smo Fakulteti za elektrotehniko zagotovili sredstva za izvajanje programa Multimedijske 
komunikacije. Realizacija je odvisna od števila vpisanih študentov, zato je nižja od planirane.  

Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne pogodbe. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

10098 - Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 
Realizacija: 24.019,09 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni  proračun 2014. 

Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo šest občin ustanoviteljic in Ljudska univerza Nova Gorica, smo zagotavljali 
sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica.  

Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne letne pogodbe. 

 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 

05007 - Projekt "E - občina" 
Realizacija: 1.537,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana 51%. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju konference s področja informacijske 
varnosti, ki je bila organizirana v Novi Gorici.  

Organizacija konference prinaša koristna znanja in novosti s področja informacijske varnosti. Razen tega dosegamo 
s konferenco prepoznavnost našega mesta in občine v državi in širše tudi na področju informacijskih tehnologij.  
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1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

10101 - Prevozi učencev 
Realizacija: 565.669,68 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,8 % glede na veljavni  proračun 2014. 

V letu 2014 smo izvedli vse potrebne aktivnosti za nadaljevanje sofinanciranja  prevozov učencev s prebivališčem v 
Mestni občini Nova Gorica. 

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

 

 

 

19069003 - Štipendije 

10102 - Štipendije 
Realizacija: 14.187,84 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 88,7 % glede na veljavni  proračun 2014. 

V študijskem letu 2014/15 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo dve nadarjeni študentki, ki sta bili izbrani 
na osnovi javnih razpisov v preteklih letih. Štirje štipendisti še niso zaključili študija skladno s podpisanimi 
pogodbami. 

Cilj izvajanja je upoštevanje Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v 
Mestni občini Nova Gorica in podpisanih pogodb s štipendisti. 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

10103 - Pomoč za novorojence 
Realizacija: 131.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,4 % glede na veljavni proračun 2014. 

Na podlagi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica se namenja enkratno denarno 
pomoč ob rojstvu otroka staršem otroka, ki je državljan Republike Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno 
prebivališče v mestni občini. V letu 2014 je enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka z odločbo prejelo 293 
upravičencev. 

Cilj izvajanja je zagotavljanje finančne pomoči družinam ob rojstvu otroka.  

 



 

Stran 172 od 300 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

10104 - Investicija v bivalne enote - VDC 
Realizacija: 204.441,85 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne 

zadeve. Izvajalka investicije je MONG, nosilka investicije  je država/resorno ministrstvo. 

Dela na investicijskem projektu v okviru proračunske postavke  so v letu 2014 potekala v skladu s sprejetim 
terminskih in finančnim načrtom. Investicija bo v 2015 dokončana v pogodbenem roku (mesecu aprilu)  in 
pogodbeni vrednosti. 

Ukrepi za doseganje ciljev: 

Izvedeni so bili ukrepi povezani s pripravo in izvedbo ter zaključevanjem investicije. 

 

10105 - Financiranje družinskega pomočnika 
Realizacija: 74.494,52 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,3 % glede na veljavni proračun 2014. 

Kritje stroškov za izvajanje socialnovarstvene storitve družinski pomočnik je po Zakonu o socialnem varstvu obveza 
lokalne skupnosti. V letu 2014 je bilo v mestni občini povprečno 8 družinskih pomočnikov, za katere je občina 
izpolnjevala svoje zakonske obveznosti. 

Cilj izvajanje je upoštevanje zakonskih predpisov.  

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 
Realizacija: 501.272,35 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,00 % glede na veljavni proračun 2014. 

Za občane, ki so nameščeni v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše, posebni socialni zavodi, stanovanjske 
skupine) in nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi lahko poravnali stroške bivanja, mora občina po določilih 
Zakona o socialnem varstvu, iz občinskih sredstev delno ali v celoti zagotavljati plačilo oskrbe. Ob koncu leta 2014 
je mestna občina doplačevala oskrbnino 73 občanom v različnih socialnovarstvenih zavodih po Sloveniji. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.  

 

10151 - Program Pomoč na domu 
Realizacija: 397.054,16 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 94,3 % glede na veljavni proračun 2014. 



 

Stran 173 od 300 

Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS izvajalec socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu za mestno občino. Sofinanciranje storitve najmanj v višini 50 % je na podlagi 99. člena 
Zakona o socialnem varstvu obveznost občine.  

Zaradi naraščanja števila občanov starejših od 65 let ter trenda, da starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju, se 
potreba po pomoči na domu povečuje, s tem pa tudi stroški občine. V letu 2014 je mestna občina storitev financirala 
v višini 69,99 %, tako da je cena pomoči na domu za uporabnika znašala 3,90 EUR. Poleg tega se je potrebno 
upoštevati  Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in spodbujanje starejših od 65 let k vključevanju v program 
pomoči na domu.  

 

10176 - Program pomoč na domu v drugih občinah 
Realizacija: 5.073,16 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 63,40 % glede na veljavni proračun 2014. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
določa, da v primeru, da je uporabnik 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. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 
Realizacija: 204.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni proračun 2014. 

Subvencija stanarin socialno ogroženim občanom je zakonska obveza občine po Stanovanjskem zakonu. Število 
upravičencev do subvencije najemnine se mesečno spreminja. Zaradi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih so se znatno povečale obveznosti občine za namen plačila 
subvencij najemnin. Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen subvencij najemnin smo vezani na odločbe 
pristojnega centra za socialno delo.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.  

 

10109 - Regresiranje socialno šibkih 
Realizacija: 124.003,50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 98,50 % glede na veljavni proračun 2014. 

Na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so materialno in socialno 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, ozimnice. 
Višina denarne pomoči je v posameznem primeru odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. 
družine. Osnovni znesek denarne socialne pomoči znaša največ 500 EUR na leto. 



 

Stran 174 od 300 

Število občanov, ki so na robu preživetja, se je v letu 2014 opazno povečalo zaradi še vedno trajajoče gospodarske 
krize in posledično povečane brezposelnosti v našem okolju.  Že od leta 2010 se vsako leto beleži povečano število 
vlog, saj veliko družin in posameznikov ne zmore plačila osnovnih življenjskih stroškov (električne energije, 
vodarine, ogrevanja, plačil kosil šoloobveznim otrokom, šole v naravi in podobno).  

V letu 2014 je bilo vloženih 407 zahtevkov za denarno socialno pomoč, v letu 2013 pa je bilo vloženih 350 
zahtevkov. Največ denarnih pomoči je bilo odobrenih za plačilo najnujnejših položnic (stroški električne energije, 
ogrevanja, vodarine, dodatnega zdravstvenega zavarovanja…), nakup kurjave, osnovnih življenjskih potrebščin in 
začasnih nastanitev. V letu 2014 pa je bilo manj vlog za kritje prehrane v šoli, šole v naravi ter letovanj.  

Del sredstev na postavki je bilo namenjenih tudi zagotavljanju 50 brezplačnih toplih obrokov dnevno za socialno 
ogrožene, ki so jih občani prejeli v Dijaškem domu Nova Gorica in Domu upokojencev Nova Gorica. Kosila so bila 
zagotovljena iz presežkov toplih obrokov Doma upokojencev Nova Gorica Vrtca Nova Gorica in Dijaškega doma 
Nova Gorica ter iz sredstev mestne občine.  

Cilji izvajanja so oblike pomoči posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev ter se sodeluje 
z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev 
posameznikovih težav.  

 

10110 - Pogrebni stroški 
Realizacija: 2.425,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 48,50 % glede na veljavni proračun 2014. 

V primerih smrti občana, ki nima lastnih prihrankov niti svojcev, ki bi lahko krili stroške pogreba, mora najnujnejše 
pogrebne stroške po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč poravnati 
občina, kjer je imel pokojni stalno bivališče. V letu 2014 sta bila dva takšna primera. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov.  

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

10116 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 
Realizacija: 25.534,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100,0 % glede na veljavni proračun 2014. 

Proračunska sredstva se na podlagi letne pogodbe  namenjajo za izvajanje programa humanitarne dejavnosti 
Rdečega križa Slovenije – Območno združenja Nova Gorica.  

Cilj je zagotavljanje sredstev izvajanje programa humanitarne dejavnosti.  

 

10120 - Zavetišče za brezdomce 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 0 % glede na veljavni proračun 2014. 

V lokalni skupnosti se v zadnjih letih zaznava potreba po vzpostavitvi ustreznih programov za brezdomce. 
Aktivnosti so potekale pri iskanju prostorov, kjer bi lahko potekali programi za brezdomce. Tudi v ta namen je 
mestna občina v letu 2014 na javni dražbi kupila  prostore podjetja Primorje d.d. v stečaju. Mestna občina je konec 
leta 2014 zaprosila društva, ki se že ukvarjajo z brezdomci v mestni občini, da pripravijo celosten program za 
brezdomce in opredelijo tudi prostorske potrebe. Postavka ni bila realizirana, saj se bodo programi za brezdomce 
urejali v sklopu humanitarnega centra.   
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10148 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 
Realizacija: 87.581,91 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 99,4 % glede na veljavni proračun 2014. 

Sofinanciranje programov in projektov organizacij, društev in drugih izvajalcev, ki delujejo na področju socialnega 
varstva, se izvaja na osnovi javnega razpisa. V letu 2014 je na javnem razpisu sredstva pridobilo 31 prijaviteljev. 
Postavka ni bila realizirana 100 %, saj nekatera društva niso izvedla prijavljenega programa ali projekta v celoti oz. 
so ga izvedla v manjšem obsegu, ter tako vrnila sorazmerni del prejetih sredstev na javnem razpisu.  

Cilj izvajanja je nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti in ki se merijo na podlagi letnih 
poročil: z uspešnostjo programov pri prijavah na razpise, z zadovoljstvom uporabnikov, številom sodelujočih v 
aktivnostih.  

 

10171 - Humanitarni center 
Realizacija: 510.427,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 96,30 % glede na veljavni proračun 2014. 

V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica kupila prostore za potrebe vzpostavitve humanitarnega centra, v katerih 
je predvideno izvajanje humanitarnih in sorodnih aktivnosti.  

Realizacija postavke predstavlja sredstva za nakup nepremičnine. 

 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil 
Realizacija: 331.569,15 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

V letu 2014 so se mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom, poravnavali stroški obresti za dolgoročna kredita, ki 
sta bila najeta v letu 2013, oba z odplačilno dobo desetih let. Septembra se je pričelo odplačevanje obresti za 
dolgoročni kredit, ki je bil najet v letu 2014, prav tako z odplačilno dobo deset let. Poleg tega so bili iz postavke 
poravnani stroški obresti za likvidnostno zadolžitev, ki je bila potrebna predvsem zaradi zalaganja sredstev za 
projekte, ki se pretežno financirajo iz evropskih sredstev. 

 

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 

11023 - Stroški zadolževanja 
Realizacija: 2.950,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 



 

Stran 176 od 300 

V skladu s podpisano kreditno pogodbo za zadolžitev, ki je bila realizirana v letu 2013 banka zaračunava stroške 
vodenja kredita, ki se obračunavajo enkrat letno, na začetku leta v odstotku od stanja preostale glavnice. Poravnani 
stroški pomenijo izpolnjeno obveznost za leto 2014. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
Realizacija: 411.145,43 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Skladno z predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so bili za zagotavljanje najnujnejših pogojev za 
življenje in bivanje v letu 2011, izvedeni naslednji ukrepi ter naloge zaščite, reševanja in pomoči : 

 

• zaščita, reševanje in pomoč ob žledolomu 
• popravilo javnih cest in požarnih poti po žledolomu ( Čepovan, Lokovec, Lokve, Lazna, Banjšice ), 
• intervencijska sanacija plazu Šmihel 
• intervencijska sanacija nasipa ob reki Vipavi v Prvačini 
• sečnja nevarnih dreves in obžagovanje vej – na območju žledoloma 
• sanacija in utrjevanje brežine vodotokov – Fajdigovšče 
• ogledi ogroženih območji, plazov, monitoring 
• izdelava geomehanskih, geoloških, statičnih in geodetskih poročil, 
• izdelava sanacijskih elaboratov, 
• refundacije plač, potni stroški in prehrana za vpoklicane pripadnike CZ in gasilce 

 

04046 - Ureditev plazu Šmihel 
Realizacija: 119.555,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Izvedena je bila delna sanacija plazu Šmihel ( ureditev odvodnjavanja vzhodnega in severovzhodnega dela plazu ). 

 

07125 - Subvencije za prevoz pitne vode 
Realizacija: 5.138,33 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska postavka je bila  realizirana v višini 42,8% glede na rebalans proračuna 2014. S širitvijo vodovodnega 
omrežja se tudi potrebe po prevozih pitne vode zmanjšujejo. Leto 2014 je bilo deževno, zato je tudi realizacija temu 
primerna. 

Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 

Prevozi pitne vode v sušnem obdobju po sprejetih sklepih MS o subvencioniranju prevoza pitne vode. 

Ukrepi za doseganje ciljev:  
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Za racionalno porabo sredstev so bili vodeni postopki, ki so zagotovili racionalno in gospodarno realizacijo.  

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

05008 - Splošna proračunska rezervacija 
Realizacija: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev, pri čemer je poraba teh sredstev vidna pri drugih postavkah, 
saj se sredstva za nujne in nepredvidene naloge najprej prerazporedi na ustrezno vsebinsko postavko, potem se šele 
izvede njihovo koriščenje. 

Podrobnejša obrazložitev porabe je podana v okviru obrazložitev splošnega dela proračuna. 

 

 

 

MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica 
in Občine Brda 

Realizacija:  € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

13001 - Nakup računalnikov in druge opreme 
Realizacija: 144,98 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Nakup računalnikov v letu 2014 ni bil realiziran, saj je bilo ocenjeno, da se zaradi varčevanja lahko zamakne nabavo 
v leto 2015. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

13002 - Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 
Realizacija: 160.409,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 84,7 % načrtovanega. Poraba je nižja od načrtovane, ker smo novo zaposlitev 



 

Stran 178 od 300 

dodatnega občinskega redarja prenesli v leto 2015. 
 

13003 - Posebni material in storitve 
Realizacija: 7.494,50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 93,5 % glede na načrt porabe. Sredstva so bila porabljena za uniforme in opremo 
redarjev.  
 

13004 - Nakup goriva in vinjet 
Realizacija: 2.398,44 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Poraba sredstev za nabavo goriva in vinjet za službena vozila redarjev in inšpektorjev je bila realizirana v skladu z 
načrtom porabe. 
 

13007 - Pisarniški in splošni material in storitve 
Realizacija: 971,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini  86,5 %. Prihranek je nastal zaradi plačevanja globe redarjev na izdana obvestila 
za storjen prekršek in plačila na občinski blagajni. 
 

13008 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Realizacija: 5.514,43 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 66.5 % načrtovane porabe Postavka ni bila realizirana v celoti, zaradi racionalne 
porabe komunikacijskih storitev.  
 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

13005 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za 
registracijo 

Realizacija: 942,09 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 35,5 % načrtovane porabe. Postavka ni bila realizirana v celoti, ker na vozilih 
nismo imeli okvar. 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

13006 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Realizacija: 6.146,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo različnih preventivnih akcij v sodelovanju s šolami in s tem v 
zvezi za nabavo simboličnih nagrad za otroke. 
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Račun finančnih terjatev in naložb 
Realizacija: 621.716,00 € 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

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

Realizacija: 121.716,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na veljavni plan za leto 2014. Sredstva so namenjena povečanju 
namenskega premoženja v skladu s pogodbo. 
 
 Cilj: spodbujanje gospodarstva v občini 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

11015 - Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica 

Realizacija: 500.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Realizirana sredstva predstavljajo delno plačilo za investicijo v rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta v 
Čepovanu, ki je bila izvedena v letu 2013 v višini 70.258,19 €. Poleg tega so bili za investicijsko vzdrževanje 
večstanovanjskega objekta na Šantlovi ulici poravnani stroški v višini 4.021,49 €. 
Glavnino porabljenih sredstev v višini 425.720,32 € pa predstavlja kupnina za 6 stanovanj, ki jih je Stanovanjski 
sklad Mestne občine Nova Gorica kupil v letu 2014 od fizičnih oseb in jih namenil za neprofitno oddajo v najem. 
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Račun financiranja 
Realizacija: 594.999,96 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

11022 - Odplačilo bančnih kreditov 
Realizacija: 594.999,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 

Iz proračunske postavke so se v letu 2014 mesečno, skladno z amortizacijskim načrtom, odplačevale glavnice za 
dolgoročna kredita, ki sta bila najeta v letu 2013, oba z odplačilno dobo desetih let. Odplačilo glavnic za dolgoročni 
kredit, ki je bil najet v  letu 2014, prav tako z odplačilno dobo deset let se je, skladno s pogodbo, pričelo šele z letom 
2015, zato so bila z rebalansom sredstva na postavki ustrezno znižana. 

 

  



 

Stran 182 od 300 

 

2.3. Poroč ilo o realizaciji finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov, ki so samostojne 
pravne osebe – krajevne skupnosti 

 

 

UVOD 

 

Krajevne skupnosti kot samostojne pravne osebe in neposredni proračunski uporabniki nastopajo v 
proračunu Mestne občine Nova Gorica s samostojnimi finančnimi načrti, za izvrševanje katerih so v letu 
2014 uporabljale sredstva, ki so jih pridobile iz proračuna, sredstva, ki so jih pridobivale s svojim lastnim 
delovanjem direktno na transakcijski račun ter z neporabljenimi sredstvi na računu iz preteklega leta. 
Namenjali so jih za tekoče delovanje, organizacijo prireditev in praznovanj ter za investicije, ki so jih 
vodili sami. 

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Prihodki 
 

Realizacija vseh prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2014 je znašala 1.120.621,89 € oz. 104,6 % 
veljavnega plana. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija višja za 3,5 odstotnih točk. Realizacija 
transferja iz proračuna je znašala 787.921,39 €, kar predstavlja 98,6 % predvidenega plana, realizacija 
lastnih prihodkov pa je dosegla višino 332.700,50 €, kar predstavlja 121,9 % planiranega . 

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 322.202,29 €, kar je 122,6 % zastavljenega plana. Znotraj 
nedavčnih prihodkov predstavljajo največji delež dohodki od premoženja – prihodki od obresti, 
najemnine za poslovne prostore in najemnine za grobove (skupaj 85,9%), sledijo prihodki od prodaje 
blaga in storitev (8,4%) in drugi nedavčni prihodki (5,7%). Največ omenjenih prihodkov so realizirale KS 
Solkan, KS Šempas, KS Grgar, KS Rožna Dolina, KS Nova Gorica in KS Branik. V primerjavi z letom 
2013 je realizacija nedavčnih prihodkov višja za 9,3 odstotne točke. 

Prejete donacije so realizirane v višini 10.498,21 € kar je 102,7 % planiranega. Izkazujejo jih KS Branik, 
KS Grgar, KS Kromberk-Loke, KS Rožna Dolina in KS Solkan. Donacije so v primerjavi z letom 2013 
nižje realizirane kar za dobro tretjino. 

Transferni prihodki zajemajo mesečne dotacije iz proračuna za delovanje, enkratna nakazila za prireditve 
in vzdrževanje krajevnih poti ter nakazila na podlagi zahtevkov za ostale investicije. Realizacija v višini 
787.921,39 € predstavlja 98,6% plana.  

Razpoložljiva sredstva so, poleg prejetih sredstev v letu 2014, predstavljali še prenosi neporabljenih 
sredstev iz leta 2013, ki so jih posamezne krajevne skupnosti ob pripravi plana oz. rebalansa razporedile 
na ustrezne proračunske postavke. Prenosi so za vse krajevne skupnosti znašali 339.004,41 €.  

 

 

  



 

Stran 183 od 300 

Odhodki 
Krajevne skupnosti so v letu 2014 ustvarile odhodke v višini 1.209.017,48 €, kar je 86,2 % plana. 

Razlika med ustvarjenimi prihodki in realiziranimi odhodki je negativna v višini –88.395,59 € in 
zmanjšuje stanje sredstev na računih. Krajevne skupnosti skupaj tako ob upoštevanju prenosa iz leta 2013 
in negativne razlike iz poslovanja v letu 2014 prenašajo v leto 2015 sredstva v višini 250.608,82 €.  

Krajevne skupnosti so v letu 2014 realizirale tekoče odhodke v višini 552.569,88 € kar predstavlja 45,7 % 
celotne realizacije odhodkov. Del tekočih odhodkov (8,0 %) predstavljajo sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki jih izkazujeta samo KS 
Nova Gorica in KS Solkan, ki imata vsaka po eno redno zaposlitev na sedežu KS. 

Pretežni del tekočih odhodkov (92,0 %)  predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so realizirani v višini 
508.418,27 €, kar predstavlja 15,2 odstotne točke višjo realizacijo kot v letu 2013. Skupaj tekoči odhodki 
predstavljajo 45,7 % celotne realizacije odhodkov. 

Tekoči transferi znašajo 25.725,56 € in predstavljajo zgolj 2,1 % celotne realizacije odhodkov. 
Realizacija je za dobro polovico nižja kot v preteklem letu. 

Realizacija investicijskih odhodkov je v letu 2014 dosegla višino 630.722,04 €, kar predstavlja 52,2% 
celotne realizacije odhodkov. V primerjavi z letom 2013 je realizacija nižja za 11,2 odstotni točki. Največ 
investicij so izvedle KS Kromberk-Loke, KS Solkan, KS Rožna Dolina in KS Trnovo, ki so k skupni 
realizaciji investicij prispevale 63,1 %. Sredstva so bila porabljena za investicije in investicijsko 
vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti, vzdrževanje krajevnih poti, investicije v kontejnerska mesta in 
ekološke otoke, vzdrževalna dela na pokopališki infrastrukturi, ter manjše ureditve športnih con in 
podobno. Podrobnejša realizacija postavk po posameznih krajevnih skupnostih je podana v nadaljevanju v 
okviru poslovnih poročil za leto 2014 posameznih krajevnih skupnosti 

Poleg investicij, ki so izkazane v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so se vodile tudi investicije, ki so 
bile financirane direktno iz proračuna, vodil pa jih oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
Prikazane so v okviru realizacije posebnega dela proračuna pri proračunskem uporabniku občinska 
uprava. V letu 2014 je bilo tako za manjše posege v cestni infrastrukturi po KS in komunalne objekte po 
KS (pokopališča in poslovilne dvorane) porabljenih 193.864,17 € sredstev. Na področju cestne 
infrastrukture so bila opravljena naslednja dela: 

Urejen  je bil del meteorne cestne kanalizacije v Prvačini in v Zaloščah, izvedene so bile  mulde in  
propusti na občinskih javnih cestah po KS, saniranih je bilo nekaj manjših cestnih podpornih zidov in  
nekaj manjših asfaltnih površin.  

 
Na področju komunalne dejavnosti urejanja pokopališč in spremljevalnih objektov so bila opravljena 
naslednja dela: 

Manjša zaključna dela na žarnem pokopališču v Solkanu, sanacija podpornih zidov in gradnja 
kolumbarijev na pokopališču v Lokah ter gradnja poslovilnega objekta v Ozeljanu. 

 
V nadaljevanju je preglednica, ki prikazuje realizirane prihodke in odhodke posameznih krajevnih 
skupnosti v letu 2014, sledijo pa poslovna poročila, ki so jih pripravili predsedniki krajevnih skupnosti. 
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POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBDOBJU OD  1.1.2014  DO  31.12.2014 
 

Zap. 
Štev.

Konto Opis postavke SKUPAJ KS 
BANJŠICE

KS BRANIK KS 
ČEPOVAN

KS 
DORNBERK

KS 
GRADIŠČE 

NAD 
PRVAČINO

KS 
GRGAR

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 1.120.621,89 23.509,57 61.110,65 26.011,15 33.926,82 24.390,47 59.920,94
71 NEDAVČNI PRIHODKI 322.202,29 3.150,14 21.469,65 4.710,19 15.265,81 4.044,47 25.578,94
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 276.631,47 3.150,14 21.126,84 4.710,19 11.627,44 3.994,47 16.342,26
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.924,70 342,81 3.638,37 50,00 9.236,68
714 Drugi nedavčni prihodki 18.646,12
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih 0,00

sred. 0,00
73 PREJETE DONACIJE 10.498,21 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 250,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 10.498,21 400,00 250,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 787.921,39 20.359,43 39.241,00 21.300,96 18.661,01 20.346,00 34.092,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 787.921,39 20.359,43 39.241,00 21.300,96 18.661,01 20.346,00 34.092,00

ODHODKI 1.209.017,48 22.993,79 56.377,07 25.264,76 35.915,84 31.965,45 60.634,27
40 TEKOČI ODHODKI 552.569,88 17.290,03 28.918,49 17.034,63 30.484,21 13.125,24 31.130,32
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 38.289,40
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.862,21
402 Izdatki za blago in storitve 508.418,27 17.290,03 28.918,49 17.034,63 30.484,21 13.125,24 31.130,32
403 Plačila domačih obresti 0,00
41 TEKOČI TRANSFERI 25.725,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410 Subvencije 0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 246,71
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 25.478,85
413 Drugi tekoči domači transferi 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 630.722,04 5.703,76 27.458,58 8.230,13 5.431,63 18.840,21 29.503,95
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 630.722,04 5.703,76 27.458,58 8.230,13 5.431,63 18.840,21 29.503,95
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ -88.395,59 515,78 4.733,58 746,39 -1.989,02 -7.574,98 -713,33
II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00
III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 0,00

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH -88.395,59 515,78 4.733,58 746,39 -1.989,02 -7.574,98 -713,33
Sredstva na računih na dan 31.12.2013 339.004,41 3.028,02 3.652,93 5.639,59 17.721,97 10.861,89 1.282,61
Sredstva na računih na dan 31.12.2014 250.608,82 3.543,80 8.386,51 6.385,98 15.732,95 3.286,91 569,28  

 

Zap. 
Štev.

Konto Opis postavke

KS 
GRGARSKE 

RAVNE-
BATE

KS 
KROMBERK-

LOKE

KS 
LOKOVEC

KS LOKVE-
LAZNA

KS NOVA 
GORICA

KS OSEK-
VITOVLJE

KS 
OZELJAN

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 28.338,43 254.487,24 36.192,64 16.463,82 74.326,18 26.546,34 39.007,28
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.582,67 8.652,86 4.762,74 2.506,02 24.177,69 4.769,30 16.719,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.482,67 8.025,59 4.071,74 2.506,02 21.727,69 4.769,30 16.669,24
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100,00 430,00 2.450,00 50,00
714 Drugi nedavčni prihodki 197,27 691,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih

sred.
73 PREJETE DONACIJE 0,00 2.928,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.928,21
74 TRANSFERNI PRIHODKI 23.755,76 242.906,17 31.429,90 13.957,80 50.148,49 21.777,04 22.288,04
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 23.755,76 242.906,17 31.429,90 13.957,80 50.148,49 21.777,04 22.288,04

ODHODKI 39.251,50 257.706,11 35.352,16 18.923,99 77.818,35 27.883,00 28.684,26
40 TEKOČI ODHODKI 16.909,63 34.546,33 11.786,30 12.597,70 68.616,88 13.675,69 20.324,55
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 20.710,15
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.094,82
402 Izdatki za blago in storitve 16.909,63 34.546,33 11.786,30 12.597,70 44.811,91 13.675,69 20.324,55
403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI 0,00 246,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 246,71
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.341,87 222.913,07 23.565,86 6.326,29 9.201,47 14.207,31 8.359,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.341,87 222.913,07 23.565,86 6.326,29 9.201,47 14.207,31 8.359,71
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ -10.913,07 -3.218,87 840,48 -2.460,17 -3.492,17 -1.336,66 10.323,02
II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH -10.913,07 -3.218,87 840,48 -2.460,17 -3.492,17 -1.336,66 10.323,02
Sredstva na računih na dan 31.12.2013 24.277,45 10.754,64 1.510,65 4.458,98 40.788,46 1.927,42 35.071,64
Sredstva na računih na dan 31.12.2014 13.364,38 7.535,77 2.351,13 1.998,81 37.296,29 590,76 45.394,66  



 

Stran 185 od 300 

 
Zap. 
Štev. Konto Opis postavke KS 

PRVAČINA
KS 

RAVNICA
KS ROŽNA 

DOLINA
KS 

SOLKAN
KS 

ŠEMPAS
KS 

TRNOVO
I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 44.150,58 21.232,44 42.745,19 167.688,56 83.259,49 57.314,10
71 NEDAVČNI PRIHODKI 14.490,39 2.970,84 24.681,15 79.598,56 49.227,49 10.844,14
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 12.542,99 2.894,39 14.473,38 70.158,77 44.175,38 9.182,97
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500,00 60,00 3.353,56 5.052,11 1.661,17
714 Drugi nedavčni prihodki 1.447,40 16,45 10.207,77 6.086,23
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih

sred.
73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 300,00 6.620,00 0,00 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 300,00 6.620,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 29.660,19 18.261,60 17.764,04 81.470,00 34.032,00 46.469,96
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 29.660,19 18.261,60 17.764,04 81.470,00 34.032,00 46.469,96

ODHODKI 40.498,90 21.359,31 125.749,06 163.716,61 83.602,15 55.320,90
40 TEKOČI ODHODKI 20.146,26 16.425,96 33.617,07 85.607,59 55.499,34 24.833,66
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 17.579,25
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.767,39
402 Izdatki za blago in storitve 20.146,26 16.425,96 33.617,07 65.260,95 55.499,34 24.833,66
403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI 0,00 0,00 25.478,85 0,00 0,00 0,00
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 25.478,85
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 20.352,64 4.933,35 66.653,14 78.109,02 28.102,81 30.487,24
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.352,64 4.933,35 66.653,14 78.109,02 28.102,81 30.487,24
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 3.651,68 -126,87 -83.003,87 3.971,95 -342,66 1.993,20
II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 3.651,68 -126,87 -83.003,87 3.971,95 -342,66 1.993,20
Sredstva na računih na dan 31.12.2013 3.735,92 2.242,90 102.131,13 40.307,97 29.389,43 220,81
Sredstva na računih na dan 31.12.2014 7.387,60 2.116,03 19.127,26 44.279,92 29.046,77 2.214,01  
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KRAJEVNA SKUPNOST BANJŠICE 
 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
 
Uvod: 
V letu 2014 smo si zastavili in realizirali naslednje cilje: 
- ureditev pokopališča (izgradnja podpornega zidu, razna vzdrževalna dela) 
- ureditev pisarne za delovanje KS 
- ureditev večnamenskega prostora (pleskanje po zamakanju) 
- ureditev terase in sanitarij v domu krajanov 
- ureditev kontejnerskih mest 
- izpeljava krajevnega praznika 
- izpeljava otvoritve spomenika veteranov in obnova spomenika padlim med NOB 
- pomoč pri izpeljavi praznika košnje 
- obisk starejših občanov 

 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
21101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
V sklopu proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja smo imeli planiranih 
7.000,00 EUR. Poraba postavke je znašala 6.538,30 EUR, kar je znaša 90% planiranega. Dela ki smo jih v sklopu 
te postavke opravili, so naslednja: 
- ureditev pisarne za delovanje KS (pleskanje, krpanje fasade) 
- ureditev večnamenskega prostora (pleskanje po zamakanju) 
- sanacija skladišča po izlitju kanalizacije 
- ureditev terase in sanitarij v domu krajanov 

 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
21102  Delovanje KS 
Sredstva za delovanje smo porabili za tekoče stroške delovanja (elektrika, voda, telefon), obdaritev starejših, 
koledarje, za čistilne akcije in za prireditev ob zaključku leta in otvoritev spomenika veteranov. Planiranih je bilo 
11.245,00 EUR. Porabili smo jih 8.732,00 EUR.  
21103  Prireditve in praznovanja 
Na postavki prireditve in praznovanja je bilo planiranih  2.336,00EUR. Postavko smo porabili v celoti, in sicer za 
krajevni praznik in praznik košnje na Banjšicah. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
21104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Zaradi nizkih sredstev, ki so nam bila dodeljena za vzdrževanje krajevnih poti  671,00EUR smo uspeli opraviti samo 
najnujnejša dela v zaselku Podlešče.  
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
21108  Kontejnerska mesta 
Na tej postavki ni bilo planiranih sredstev. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
21107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Na postavki komunalni objekti v KS je bilo planiranih  4720,00 EUR. Od tega je bilo 4.716,27EUR lastnih 
prihodkov (najemnine za grobove). Sredstva smo v  celoti porabili za tlakovanje poti na pokopališču in obnovo 
objekta na pokopališču. 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2303  Splošna proračunska rezervacija 
23039001  Splošna proračunska rezervacija 
21110  Splošna proračunska rezervacija 
Sredstva na splošni proračunski rezervaciji smo prenesli na Komunalne objekte in kontejnerska mesta . 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V letu 2014 smo realizirali 23.509,57 EUR prihodkov. Od tega je bilo 2.853,14 EUR lastnih prihodkov in 20.656,43 
proračunskih prihodkov. 
Odhodki znašajo 22.993,79 EUR od tega je bilo 5.240,32 EUR za investicije. 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

- Stanje osnovnih sredstev in opreme    54.408,00  EUR 
- Stanje TRR znaša 3.543,00 EUR 
- Kratkoročna sredstva – terjatve NUPD znašajo na dan 50,22 EUR 
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in NUPD znašajo 1.330.15 EUR 

 
 
 
3. Izkaz uspeha  

Plan je bil glede na zastavljene cilje in finančna sredstva v celoti realiziran. Sredstva so bila namensko porabljena.  
 
 
ZAKLJUČEK:  
V letu 2014 smo realizirali zastavljene cilje. Ob tem smo naleteli na nemalo birokratskih zapletov, ki smo jih tudi 
uspešno rešili. V leto 2015 planiramo izgradnjo ene avtobuse čakalnic, ureditev še enega podpornega zidu na 
pokopališču in obnovo doma krajanov( zaščitna ograja in propadajočo fasado, pokritje igrišča. 
 

 
Predsednik sveta KS 

              Dejan Strgar    
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KRAJEVNA SKUPNOST BRANIK 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Najobsežnejši ter finančno največji zastavljeni cilj za leto 2014 je bil dokončanje ureditve vzhodnega dela okolice 
Kulturnega doma Branik ( dokončanje nadstreška ob balinišču). 
Uspešno je bila izpeljana kulturna prireditev ob 70. letnici požiga Branika( slavnostni govornik predsednik RS 
Borut Pahor). 
Uspešno je bila izpeljana B´ndimska kvaternica s poudarkom na sto letnico pričetka I. svetovne vojne. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
22109  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Na proračunski postavki je izkazana poraba 24.000,12 in neplačani odhodki v višini 1.164,00 kar pomeni, da je 
poraba presegla planirana sredstva za 1.164,12€.Neplačani odhodki se prenesejo v leto 2015 
Znesek porabe vključuje: 
Izgradnja nadstreška , zamenjava 2 PVC oken na Preserjah,  zamenjava robnikov in sanacija asfalta ob robnikih, 
postavitev tlakovcev ob informacijski tabli pred Kulturnim domom v Braniku, sanacija dimnika v Spodnji Branici, 
delna obnova električne napeljave v kulturnem domu v Braniku. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
22101  Delovanje KS 
Na proračunski postavki je izkazana poraba  13.978,59 € ter neplačani odhodki v višini 1.829,72 in presega 
planirano porabo za 1.563,31 €. Odhodki po kontih so razvidni iz izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2014. 
22102  Prireditve in praznovanja 
Na proračunski postavki je izkazana poraba 5.978,23 € in neplačani odhodki 1.398,10€  in presega planirano porabo 
za 1.365,33 € . KS Branik ima v letnem planu 4.prireditve, največja je B`ndimska kvatrnica, ki je bila v letu 2014 
posvečena I.svetovni vojni. 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
22103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Na proračunski postavki je izkazana poraba 2.110,80 € ter neplačani odhodki 823,50 € in ne presega predvidene 
porabe. 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
22106  Kontejnerska mesta 
Na proračunski postavki  je izkazana poraba 1,772,66 € in ne presega planirane porabe. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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22107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Na proračunski postavki je izkazana poraba 8.527,68 ter neplačani odhodki 538,12 €  in presega predvideno porabo 
za 465,80 € . 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2303  Splošna proračunska rezervacija 
23039001  Splošna proračunska rezervacija 
22110  Splošna proračunska rezervacija 
 
 
Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka-plačane realizacije. 
 
PRIHODKI 
Nedavčni prihodki: 
Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2014 znaša 21.469,65 eur. To so prihodki od obresti na stanje sredstev 
na računu pri UJP in znašajo 18,51 eur, prihodki od premoženja –najemnin poslovnih prostorov ter grobov v 
vrednosti 21.108,33 eur, prihodki prodaje blaga in storitev v vrednosti 342,81 eur. 
 
Transferni prihodki: 
Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna v vrednosti 39.241,00 eur. 
 
Skupna vrednost prihodki v letu 2014 je 61.110,65 eur. 
 
ODHODKI 
Tekoči odhodki: 
Znašajo 28.918,49 eur in zajemajo izdatke za blago in storitve. 
 
Investicijski odhodki: 
Zajemajo izgradnjo, investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup drugih osnovnih sredstev v znesku 27.458,58 eur. 
 
Skupaj vrednost odhodki v letu 2014 je 56.377,07 eur 
 
Razlika med prihodki in odhodki je presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.733,58 eur in povečuje vrednost 
splošnega sklada. 
 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
167.763,89 eur. Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine v vrednosti 163.182,71 eur in oprema v vrednosti 
4.581,18 eur. 

 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 43.776,03 eur in predstavljajo: 
 

• denarna sredstva na računih              9.349,11 eur 
• kratkoročne terjatve do kupcev            28.672,15eur 
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• kratkoročne terjatve do NUPD         1,33 eur 
• neplačani odhodki               5.753,44 eur 

 
Skupaj aktiva znaša 211.540 eur. 

 
Kratkoročne obveznosti: 

Znašajo skupaj 35.389,52 eur in predstavljajo: 

• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev               4.792,03 eur 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja        1.805,62 eur 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN         118,39 eur 
• neplačani prihodki                                              28.673,48 eur 

 
Splošni sklad : 

Na dan 31.12.2014 znaša 175.208,28 eur. 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje: 

Na dan 31.12.2014 znaša 942,12 eur. 
 

Skupaj pasiva znaša 211.540 eur. 
 
 
3. Izkaz uspeha  
Prihodki v letu 2014                                                          61.110,65 EUR 
Odhodki v letu 2014                                                          56.377,07 EUR 
 
Proračunski presežek                         -                               4.733,58 EUR 
Sredstva na računu 31.12.2014                                        9.349,11 EUR 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014                           28.673,48 EUR 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014                        5.753,44 EUR  

 
Glede na višino proračunskih sredstev in količino opravljenega dela ocenjujemo, da smo bili uspešni. 
 
 
ZAKLJUČEK:  
 V letu 2014 smo imeli 11 rednih sej sveta KS Branik in 4 sestanke. 
Organizirali smo srečanja s pobratenim Zagrajem  
 
 
        Predsednik sveta KS Branik 
         Miran Vidmar 
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KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Nakup opreme za kuhinjo kulturnega doma,nakup opreme za požarno varnost kulturnega doma tekoče vzdrževanje 
kulturnega doma. Organizacija krajevnega praznika ter druženja krajanov za 1 maj. Sanacija in vzdrževanje 
krajevnih poti. Košnja in vzdrževanje javnih površin. Tekoče vzdrževanje ter urejanje pokopališča in pripadajočih 
objektov. Izgradnja ekološkega otoka v zaselku dol. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
23101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Nakupljena je bila oprema za kuhinjo kulturnega doma opravljeno je bilo tekoče vzdrževanje objekta ter nabavljena 
manjkajoča oprema za požarno varnost (gasilniki). Pokriti so bili tekoči stroški. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
23102  Delovanje KS 
Iz delovanja so bili pokriti vsi tekoči stroški, stroški administracije. S pogodbo o delu so bili plačani stroški 
vzdrževanja javnih površin (košnja ter čiščenje) Zaradi pomanjkanja sredstev na postavki 23101 so bile z denarjem 
vzdrževanja kupljene črpalke za centralno kurjavo katere so zaradi dotrajanosti v kurilni sezoni odpovedale.. 
 
 
23103  Prireditve in praznovanja 
Organiziran je bil krajevni praznik ter druženje krajanov ob 1. Maju ter nastop gledališke skupine v kulturnem 
domu. 
Porabljena so bila vsa sredstva manjkajoča sredstva pa so bila prenesena s postavke delovanja. 
 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
23104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sanirane so bile krajevne poti, gramozirane ter odstranjeni nanosi materijala in urejeno odvodnavanje po neurjih. 
Organizirano je bilo čiščenje struge potokov in brezna kateri so zaradi nevzdrževanja poplavljali. Porabili smo vsa 
sredstva manjkajoča sredstva smo prenesli iz postavke delovanja. Delo so krajani skupaj z gasilci opravili 
prostovoljno.,  
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
23109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Ker je bil izveden nakup zemljišča s strani MO  je bil delno zgrajen ekološki otok v zaselku dol, zaradi premalo 
sredstev bo dokončan v letošnjem letu. Sredstva so bila porabljena v celoti.  
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II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
Realizacija je bila opravljena, manjkajoča sredstva na postavkah smo prenesli iz delovanja, kjer sredstva 
privarčujemo, ker si svet KS ne izplačuje sejnin in ostalih stroškov.  
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

 
 Stanje osnovnih sredstev in opreme na dan 31.12.2014  

- kontejnerska mesta                                                                                   5.899,03 EUR 
 

             - negospodarske stavbe-kulturni dom                                                   126.914,72 EUR 
 
      - oprema                                                                                                    2.967,58 EUR 

 
 Stanje TRR na dan 31.12.2014 znaša                                                       6.385,98 EUR 

 
 Kratkoročna sredstva – terjatve znašajo na dan 31.12.2014                       170,00 EUR 

 
 Kratkoročna sredstva – terjatve za obresti znašajo na dan 31.12.2014          0,63 EUR 

 
 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

      znašajo na dan 31.12.2014                                                                            950,32 EUR 
 

 Kratkoročne obveznosti po podjemnih pogodbah  
      znašajo na dan 31.12.2014                                                                              96,64 EUR 
 

 Kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo na 31.12.2014                              9,14 EUR 
 

 
Izkaz uspeha  

Naloge in cilje smo opravili uspešno prav tako ogromno dela opravimo prostovoljno tako da z sredstvi naredimo 
čim več. 
V izkazu uspeha smo izkazali negativen presežek prihodkov nad odhodki v višini 746,39 EUR.  
 
 
ZAKLJUČEK:  
Z načinom dela smo zadovoljni ostale tekoče probleme pa rešujemo sproti s pristojnimi oddelki na MO. 
 
 
                                                                                                Predsednik sveta KS Čepovan: 
                                                                                                          Adrijan Kofol 
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KRAJEVNA SKUPNOST DORNBERK 
 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Delovanje in poslovanje KS Dornberk je v letu 2014 potekalo skladno s pričakovanji in zastavljenimi cilji. 
Ugotavljamo, da so prihodki znašali 33.926,82 evrov, odhodki pa 35.915,84 evrov. Primankljaj odhodkov nad 
prihodki znaša 1.989,02 evrov in je pokrit s sredstvi prenosa iz prejšnjega leta. Menimo, da smo s sredstvi dobro 
gospodarili in smotrno zadovoljevali potrebe naših krajanov. 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
24101  Delovanje KS 
V letu 2014 so bile glavne aktivnosti še vedno usmerjene v nadaljevanje izgradnje pločnika Dornberk – Draga in 
novogradnje telovadnice in večnamenske dvorane ob Osnovni šoli Dornberk. Obstoječa telovadnica je namreč 
dotrajana in skoraj neuporabna za potrebe šole, kakor tudi za potrebe kraja. V mesecu avgustu so se končno začela 
gradbena dela (I. faza), kar so tako učenci in učitelji in vsi krajani Dornberka sprejeli z velikim navdušenjem in 
nestrpno čakamo nadaljevanje del in dokončanje telovadnice. Prav tako se je dokončal tudi I. del izgradnje pločnika 
in opravljen je bil tehnični pregled in prevzem le-tega. Čakamo na nadaljevanje izgradnje pločnika (II. del). 
Aktivnosti sveta KS, ki se je na svojih sejah sestal deset krat, so bile usmerjene tudi v izvedbo kulturnih, spominskih 
in dobrodelnih prireditev v kraju in v sodelovanje z lokalnimi društvi in Osnovno šolo Dornberk.Skozi vse leto 2014 
smo sproti reševali tekočo problematiko in s sodelovanjem strokovnih služb MONG poškušali najti najboljše rešitve 
za zadovoljevanje potreb krajanov. 
 
Opis porabe sredstev: Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške 
elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovalnine,pisarniškega materiala, tekočega vzdrževanja, izplačila sejnin ipd. 
 
 
24102 Prireditve in praznovanja 
V letu 2014 je bilo v naši KS izvedenih veliko prireditev in praznovanj, ki jih je organizirala KS ali sodelovala na 
prireditvah OŠ in lokalnih društev.V marcu smo v počastitev dneva žena imeli gledališko predstavo in predstavitev 
zbirke otroških pesmi, v maju smo sodelovali pri posaditvi lipe v počastitev 600-letnice ustoličenja zadnjega 
slovenskega kneza (častni gost g. Borut Pahor), v juniju smo pripravili spominsko slovesnost ob 70-letnici požiga 
Tabora in sodelovali na tradicionalni prireditvi »Glasbeni večeri Tabor 2014«, v septembru smo v Zaloščah 
postavili spomisko obeležje v spomin na prvi aktivni odpor krajanov proti JLA in pripravili tradicionalno prireditev 
»S harmoniko na rajžo«, ob dnevu mrtvih smo pripravili komemoracijo ob spomeniku padlim in se udeležili 
komemoracij v spomin umrlim gasilcem in lovcem, v decembru smo prisostvovali umestitvi defibrilatorja v 
gasilskem dom, sodelovali na dobrodelnem Miklavževem koncertu, kjer so bila zbrana sredstva namenjena šolskemu 
skladu za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin, gostili smo kulturno društvo iz Trente z gledališko predstavo in 
zaključili leto s svečanim prižigom lučk v drevoredu pinj. Vse prireditve so bile množično obiskane v veselje in 
zadovoljstvo naših krajanov 
 
Opis porabe sredstev: Sredstva za prireditve in praznovanja so bila porabljena za pisarniški material, reklamo, 
pogostitve in materialne stroške ob navedenih prireditvah. 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
24103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sproti smo na pobude krajanov urejali dotrajane in poškodovane krajevne poti, nabavili material za ureditev ceste 
na Saksidu in preplastili odcep ceste v Zaloščah. Urejali smo tudi dokumentacijo in vodili razgovore za asfaltacijo 
makadamske ulice v Dornberku, ki jo bomo izvedli v letu 2015. 
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Opis porabe sredstev: Sredstva iz te postavke so bila porabljena za nabavo materiala z urejanje krajevnih poti in 
preplastitev dela cestišča v Zaloščah. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
24105  Kontejnerska mesta 
Za nadomestno kontejnersko mesto v Zaloščah smo urejali potrebno dokumentacijo na novi lokaciji (soglasje 
DRSC, dovoljenje MONG).  Postopki so se malo zavlekli, zato nismo uspeli načrtovane izvedbe realizirati in jo 
prenašamo v leto 2015. Še vedno tudi iščemo ustrezno lokacijo za nadomestno kontejnersko mesto na Saksidu, ki 
prav tako kot odstranjeno v Zaloščah leži na samem obrežju reke Vipave . 
 
Opis porabe sredstev: Sredstev iz te postavke nismo porabili zaradi navedenih razlogov, zato bo to prioriteta v letu 
2015. 
 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
24106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekt 
V KS Dornberk imamo dve pokopališči (Dornberk in Zalošče) Za vzdrževanje obeh vzorno skrbi pogodbeni 
upravljalec. Tik pred izvedbo je obnova poškodovanega pokopališkega zidu, ki je zaradi zemeljskega udora močno 
nagnjen nad pokopališče v Zaloščah in predstavlja nevarnost za obiskovalce pokopališča. S projektanti smo dorekli 
naustreznejšo rešitev za hkratno ureditev žarnega zidu, saj nam na obeh pokopališčih že krepko primanjkuje grobnih 
polj.  Dokumentacija (PZI, gradbeno dovoljenje) je pripravljena in že nestrpno čakamo na razpis MONG za 
gradbena dela. Hkrati bomo iz lastnih sredstev financirali dodatna dela pri ureditvi pokopališča. Menimo, da je 
skrajni čas tudi se se pričnejo aktivnosti za izgradnjo mrliške vežice v Zaloščah, ker imamo v Dornberku na 
pokopališču le zasilne prostore v obnovljeni stari kapeli na sredini pokopališča 
 
Opis porabe sredstev: Sredstva iz te postavke so bila porabljena za tekoče stroške (elektrika, voda, odvoz 
komunalnih odpadkov), za vzdrževanje pokopališč in vodenje pokopališkega registra. 
 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V letu 2014 so prihodki znašali 33.986,82 evrov, odhodki pa 35.915,84 evrov. Primankljaj prihodkov nad odhodki je 
1.989,02 evrov. Primankljaj bo pokrit iz ostanka sredstev iz leta 2013.  
Pri lastnih prihodkih glede na predhodno leto nismo beležili bistvenih odstopanj. 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
40.177,16 eur. Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine v vrednosti 37.180,10 eur in oprema v vrednosti 
2.997,06 eur. 

 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 23.403,95 eur in predstavljajo: 
 

• denarna sredstva na računih              15.732,95 eur 
• kratkoročne terjatve do kupcev            3.538,82 eur 
• kratkoročne terjatve do NUPD         2,23 eur 
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• neplačani odhodki               4.129,95 eur 
 
Skupaj aktiva znaša 63.581 eur. 

 
Kratkoročne obveznosti: 

Znašajo skupaj 7.671,00 eur in predstavljajo: 
• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev               4.128,83 eur 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN         1,12 eur 
• neplačani prihodki                                              3.541,05 eur 

 
Splošni sklad : 

Na dan 31.12.2014 znaša 38.008,26 eur. 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje: 

Na dan 31.12.2014 znaša 17.901,85 eur. 
 

Skupaj pasiva znaša 63.581 eur. 
. 
 
3. Izkaz uspeha  
Prihodki v letu 2014                                                          33.926,82 EUR 
Odhodki v letu 2014                                                          35.915,84 EUR 
 
Proračunski primanjkljaj                         -                               1.989,02 EUR 
Sredstva na računu 31.12.2014                                           15.732,95 EUR 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014                           3.541,08 EUR 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014                        4.129,95EUR  

 
Ocenjujemo, da so bile naloge in zastavljeni cilji dobro izvršene, da je bil plan skoraj v celoti realiziran, razen 
podpornega zidu in žarnega zidu na pokopališču v Zaloščah ter nadomestnega kontejnerskega mesta v Zaloščah, 
kar pa je posledica usklajevanja pristojnih služb MONG. Pričakujemo, da bo navedena problematika rešena in 
zadani cilji realizirani v prvi polovici leta 2015. 
 
 
ZAKLJUČEK:   
Svet KS Dornberk se je v letu 2014 sestal na desetih rednih sejah  ter sprotno obravnaval in reševal problematiko v 
KS. Prošnje, vloge in pobude krajanov je z vso odgovornostjo poskušal po najboljših močeh reševati. Pri tem so 
nam bile v veliko pomoč pristojne službe na MONG. Prav tako so se člani sveta KS trudili izboljšati življenske 
pogoje krajanov in ohranjati kulturno dediščino kraja. Krajanom smo omogočali vključevanje v kulturno in 
društveno dejavnost naše KS. Menimo, da nam je to v veliki meri uspevalo in da smo dosegali zastavljene cilje. 
Pričakujemo, da bomo tudi v letu 2015 s pomočjo MONG omogočali krajanom reševati aktualne probleme in 
prispevali k čimvečjemu izboljšanju bivanjskih, ekoloških in kulturnih pogojev v naši KS. 
 
                                                                         Predsednica sveta KS: 
                                                                                  Štefka Susič. 
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KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE NAD PRVAČINO 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Svet KS si je za 2014 zadal kar nekaj ciljev. Najuspešnejši cilj je bil ureditev kulturnega doma, tako zunanjosti kot 
tudi same stavbe. Postavili smo oglasne table, na kateri se sedaj lahko oglašuje in obvešča vaščane. Uredili smo 
pokopališče in s pomočjo občine preplastili cesto na Gradišče. Veliko je tudi tistih malih stvari, ki so na prvi pogled 
neopazne, a so za vas zelo pomembne. Med njimi so seveda tudi druženja in praznovanja, skozi katera smo priredili 
kar nekaj družabnih dogodkov za krajane Gradišče in krajane okoliških vasi.  
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
25109  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Uredili smo okoliš kulturnega doma. Postavili smo zaščitne ograje in postavili strelovod. Uredili smo tudi zunanjo 
el. omarico in varnostno razsvetljavo v dvorani. Izdelali smo zaščitno fasado na J strani doma, postavili granitne 
polica na okna in postavili izolacijo na strop. V vasi smo tudi postavili reklamne panoje in ogledala na nevarnih 
križiščih. 
25101  Delovanje KS 
Po vpogledu v delovanje prejšnjega sveta KS je razvidno da so največji strošek predstavljale sejnine in pripadajoča 
povračila stroškov, katere so bile izplačane v višini 3.191,70€. Ostali stroški iz naslova delovanja KS so plačilo 
energije, vodovoda in kanalizacije, komunalnih storitev in telefona. Nabavili smo tudi nekaj pisarniškega materiala, 
za kar smo porabili 290,35€. Kot vsako leto smo tudi lani postavili novoletne okraske, za katere je KS odštela 
570,96€. Skupaj so stroški delovanja KS znašali 7.241,53€. 
  
 
25102 Prireditve in praznovanja 
V KS smo lani uspešno priredili več proslav in praznovanj, nekaterih tudi že tradicionalnih. Tako smo priredili v 
februarju praznik KS in praznik spomina na borce ki so 14. Februarja 1972 odšli v partizane. Goste smo pogostili s 
hrano in pijačo, za kar smo odšteli 500.00€. V okviru Gregorčičevih dni, smo gostili ljubitelje Gregorčičeve poezije. 
V juniju smo se udeležili 14. srečanja Gradišč, za katerega je KS organizirala prevoz z avtobusi. KS je pomagala 
tudi pri organizaciji martinovanja in priredila obisk Božička za najmlajše. 
 
25103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Dvakrat v letu 2014 smo pripeljali gramoz na cesto, ki povezuje spodnji del Gradišče (klanec) s potjo v Oševljek. 
Poleti smo tudi počistili in pokosili zelenje ob tej cesti.  
 
25107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Za vzdrževanje in plačilo tekočih stroškov smo porabili 1.948,82€. V te stroške so poleg ureditve okoliša 
pokopališča, popravila ograje in vhodnih vrat všteti tudi stroški vode in vzdrževanja. Nakupili smo tudi nova vedra 
za vodo, in nasuli nov pesek po pokopališču.  
 
 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V letu 2014 smo dosegli 24.390,47€ prihodkov. Lastnih prihodkov smo imeli 4.044,47€. Iz občinskega  proračuna 
smo prejeli 20.346,00€. Za delovanje 7.800,00€, za prireditve 2.283,00€, za investicije 10.263,00€.  
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Realizacija odhodkov znaša 31.965,45€: investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 19.408,69€, 
delovanje KS 7.241,53€, prireditve in praznovanja  2.188,02€, vzdrževanje krajevnih poti 237,90€, komunalni 
objekti v KS 2.889,31€. 
Razlika med prihodki in odhodki znaša -7.574,18€ in se pokrije z ostanki prihodkov iz preteklih let. 
 

 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
359.520,16 eur. Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine v vrednosti 354498,85 eur in oprema v vrednosti 
5.021,31 eur. 

 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 5.701,77 eur in predstavljajo: 
 

• denarna sredstva na računih              5.076,77 eur 
• kratkoročne terjatve do kupcev                  87,00 eur 
• kratkoročne terjatve do NUPD          1,18 eur 
• neplačani odhodki                   537,82 eur 

 
Skupaj aktiva znaša 365.222 eur. 

 
 
 
 
Kratkoročne obveznosti: 

Znašajo skupaj 2.414,86 eur in predstavljajo: 

• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev                  535,77 eur 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja        1.789,86 eur 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN             1,05 eur 
• neplačani prihodki                                                     88,18 eur 

 
Splošni sklad : 

Na dan 31.12.2014 znaša 362.807,07 eur. 
 

Skupaj pasiva znaša 365.222 eur. 
 
 

3. Izkaz uspeha  
Prihodki v letu 2014                                                              24.390,47 EUR 
Odhodki v letu 2014                                                              31.865,45 EUR 
 
Proračunski primanjkljaj                         -                               7.574,98 EUR 
Sredstva na računu 31.12.2014                                             5.076,77 EUR 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014                                   88,18 EUR 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014                            536,82 EUR  
Obveznosti za vračilo vlaganj v telefonijo                             1.789,86 EUR 



 

Stran 198 od 300 

 
Svet KS Gradišče se strinja, da smo dosegli vse zastavljene cilje, katere smo si zadali. Glede na to da so bile v 
lanskem letu in je bil izvoljen nov svet KS, so skoraj za vse uspehe zahvalni člani prejšnjega sveta KS. Novoizvoljen 
svet KS je v mesecu dni delovanja uspel urediti fasado na J strani kulturnega doma, kar si za tako kratko delovanje 
štejemo kot velik uspeh.  
 
ZAKLJUČEK:  
Vsekakor velja poleg same KS pohvaliti krajane Gradišča, kateri smo nam vedno v veliko pomoč. KS se zaveda, da 
je finančno stanje zelo kritično, a poskušamo iz tega narediti največ kar se da. Pripravljeni smo veliko postoriti 
prostovoljno in celo na lastne stroške. Upamo na to da bo v letu 2015 finančno stanje boljše, da bomo lahko 
dokončali z ureditvijo kulturnega doma in pričeli z novimi projekti, ki bodo v korist celotni vasi Gradišče. 
 
 

        Predsednik sveta KS Gradišče 
         Rok Peric 
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KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
V plan smo si postavili obnovo parketa. 
Ureditev 1. kontejnerskega mesta. 
Sanacija stare kapelice na pokopališču. 
Pomoč pri invenstitorju ob izgradnji vodovoda Fobca. 
Organaizacija krajevnega praznika z otvoritvijo vodovoda Fobca. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
26101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 

Obnovili smo parket in sicer tako, da smo odstranili stari parket, naredili nov tlak in položili nov parket. 
Zamenjano je bilo 3 vrat v dvorani. Izvedena je bila elektrifikacija zaves odra dvorane KD Grgar. 

Popravljen je bil del strehe nad wc-ji KD. 
Nabavljene so bile pipe za vaška korita, drogovi za zastave in nove zastave. 

 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
26102  Delovanje KS 
 

V začetku leta je bila naročena nafta za ogrevanje KD. 
Tekoči stroški na tej postavki so nastali za plačilo elektrike, vode, komunalnih storitev, interneta,  zavarovanja, 
dimnikarja, hišnika in tajnice. 
Naročili in financirali smo pitnik za krajane zaselka Fobca. 
Potrebno je bilo izdelati požarni elaborat, požarni red, potrdila o pregledu zasilne razsvetljave. 
Nabavili smo dodatne gasilne aparate in stare pregledali. 
Izdelati je bilo potrebno tablice za evakuacijo in  postaviti dodatne zasilne luči. 

 
26103 Prireditve in praznovanja 

KS je nastopila kot soorganizator krajevnega praznika in otvoritve vodovoda za kar so bila porabljena vsa 
sredstva na tej postavki. 
 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
 
26104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

 
Celoten znesek je bil porabljen za vzdrževanje poti predvsem pa za cesto v slatno, ki jo je večkrat poškodovalo 
obilno deževje. Pred asfaltacijo ceste v Fobco smo uredili del brežine ob cesti, sedaj ta prostor omogoča 
umikanje avtomobilov v primeru srečanja.Del postavke je bil porabljen za košnjo trave ob poti. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
26108  Kontejnerska mesta 
 

Ob izdelavi vodovoda Fobca smo v Fobci uredili tudi kontejnersko mesto. Prav tako so se izvedla vzdrževalna 
dela na kontejnerskih mestih na bregu, pri šoli in zadružnem domu. 
 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
26109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje pokopališča in delno obnovo stare kapelice.  

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Največji del prihodkov je bil realiziran s strani najemnin poslovnih prostorov in grobov. Prav tako smo nekaj 
sredstev pridobili kot donacije za izvedbo krajevnega praznika. 
Del sredstev za obnovo stare kapelice in obnovo parketa je bilo pridoblejnih s strani občine. 

2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 
V letu 2014 je imela KS Grgar za 59.920,94 EUR prihodkov in za 60.634,27 EUR odhodkov, kar pomeni 
proračunski primanjkljaj v višini  713,33 EUR, ki je bil pokrit s prenosom iz leta 2013. 

3. Izkaz uspeha  
Realizacija zastavlejnih ciljev je bila cca. 80%. Manjkajo nam sredstva za obnovo stare kapelice in ureditve 
ekoloških odtokov pri KD in v vasi. Tudi v letu 2014 smo imeli težave s prekoračitvijo postavke delovanja KS 
zaradi povečanih stroškov z ureditvijo požarne varnosti, nafte in pitnika v Fobci. 

 
ZAKLJUČEK:  

Leto 2014 je bilo še kar aktivno leto. Krajevna skupnost in njeni predstavniki so bili vključeni v projekt 
vodovod Fobca in obnova parketa v KD Grgar. 
Krajevna skupnost razen krajevnega praznika ni bila vključena v organizacijo ali izvedbo drugih dogodkov, 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
V letu 2014, se je ob obilnem dežju nekajkrat izkazalo, da kanalizacijska infrastruktura ob povečanih količinah 
vode ne deluje pravilno. Krajevna skupnost je sicer opozorila MONG s slikovnim in pisnim gradivom. Prav 
tako je krajevna skupnost Grgar v letu 2014 pripravila ponudbe za ureditev poti v dolu.Dokumentacija je bila 
posredovana odgovornim na MONG z namenom, da se uredi lastnikom dostop do svojih parcel. 
KS Grgar se bo angažirala in poskušača biti proaktivna pri projektu vrtec Grgar, v tem delu bomo člani kolikor 
bo le mogoče pomagali MONG pri premagovanju ovir. 
Sicer je KS Grgar postavila v plan 2015 nadaljevanje obnove stare kapelice na pokopališču vendar za to niso 
bila odobrena sredstva. 
V planu 2015 imamo priklop južnega dela KD na kanalizacijsko omrežje in ureditev vodovodnih priključkov 
KD. V letu 2016 pa še priklop severnega dela KD na kanalizacijsko omrežje. 
Pričakujemo, da bo MONG v letu 2015 poskrbela za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Bitež. 
 

                                                                                  Predsednik Sveta KS Grgar 
David Širok 
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KRAJEVNA SKUPNOST GRGARSKE RAVNE - BATE 
 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
 
Uvod: 
 
Krajevna skupnost Grgarske Ravne-Bate je organizirana v skladu s Statutom Mestne Občine 
Nova Gorica (Uradni list RS št.13/2012 in odlokom o Krajevnih skupnostih v Mestni Občini 
Nova Gorica ( Uradni list RS, št.52/2013). 
Krajevna skupnost grgarske Ravne-Bate je v letu 2014 načrtovala pridobiti uporabno dovoljenje 
za večnamensko dvorano in s tem povezana vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Pridobiti 
gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka k večnamenski dvorani ( skladišča ) za potrebe 
krajevne skupnost in TD KUK, ki deluje na našem območju. Nadalje opremiti konferenčno sobo 
in skrbeti za vzdrževanje lastnih nepremičnin. Nadaljevati z urejanjem kontejnerskih mest, 
javnih poti, vzdrževanje pokopališča.Organizirati krajevni praznik in podpreti delovanje TD 
KUK ki prireja tradicionalno pustovanje, pohode. 
 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
27101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja  
Pridobili smo uporabno dovoljenje za večnamensko dvorano, nabavili konferenčno mizo, sanirali 
strešno kritino na večnamenski dvorani. 
Prizidek k večnamenski dvorani je delno realiziran. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
27102  Delovanje KS  
Svet krajevne skupnosti Grgarske Ravne-Bate je obravnaval tekoče zadeve iz svoje pristojnosti, 
sprejel zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2013 in sprejel plan del za leto 2015. 
Še vedno rešujemo prizidek k večnamenski dvorani za potrebe skladišča. 
Skozi proračunsko postavko smo izplačali sejnine in tekoče izdatke, kot so: voda elektrika, 
odvoz smeti, telefon, razni pisarniški material, poštnina itd... 
 
 
27103 Prireditve in praznovanja  
Skozi proračunsko postavko smo poravnali obveznosti ob organiziranju Krajevnega praznika, 
nastop kulturnega društva, pevci, najem šotora. 
Podprli prireditev TD KUK ( tradicionalno pustovanje).  
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13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
27104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS  
Sanirali smo del poti v zaselku. Madoni- Fobški Kal, Podlaka , sanirali nujno potrebne odseke 
delov poti po vaseh naše krajevne skupnosti. Ob novembrskem neurju 2014, smo iz postavke 
poravnali čiščenje ceste ob prestopu hudournika. 
 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
27108  Kontejnerska mesta  
Pregledali smo kontejnerska mesta, ki jih je bilo potrebno urediti. 
Na novo smo uredili kontejnersko mesto v zaselku Podlaka, uredili širitev zaradi ločevanja 
zbiranja odpadkov v Batah. V Grgarskih Ravnah smo v pridobivanju odkupa zemljišča za novo 
kontejnersko mesto, ker sedanje ne ustreza potrebam. 
 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
27109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti  
Iz proračunske postavke smo sanirali pokopališko pot, nabavili oglasno desko ob mrliški vežici 
in poravnali stroške tekočega vzdrževanja pokopališča. 
 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 
Prihodki v letu 2014 so znašali                                                     28.338,43 eur 
Odhodki v letu 2014 so znašali                                                     39.251,50 eur 
 
Presežek odhodkov nad prihodki                                                 10.913,07 eur 
 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014                             13.364,38 eur. 

 
 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 

Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
164.253,64 eur. Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine v vrednosti 161.424,63 eur in oprema v vrednosti 
2.829,01 eur. 

 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 15.006,91 eur in predstavljajo: 
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• denarna sredstva na računih              13.364,38 eur 
• kratkoročne terjatve do kupcev           98,10 eur 
• kratkoročne terjatve do NUPD            1,61 eur 
• neplačani odhodki                  1.542,82 eur 

 
Skupaj aktiva znaša 179.260,55eur. 

 
Kratkoročne obveznosti: 

Znašajo skupaj 1.642,53 eur in predstavljajo: 
• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev             1.193,82 eur 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja         348,19 eur 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN           0,81 eur 
• neplačani prihodki                                                   99,71 eur 

 
Splošni sklad : 

Na dan 31.12.2014 znaša 175.926,51 eur. 
 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje: 

Na dan 31.12.2014 znaša 1.691,51 
Skupaj pasiva znaša 179.260,55 eur. 
 

3. Izkaz uspeha  
Prihodki v letu 2014                                                          28.338,43 EUR 
Odhodki v letu 2014                                                          39.251,50 EUR 
 
Proračunski primanjkljaj                         -                         10.913,07 EUR 
Sredstva na računu 31.12.2014                                       13.364,38 EUR 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014                               99,71 EUR 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014                     1.542,82 EUR  

 
 
ZAKLJUČEK:  
Člani Sveta KS smo bili imenovani v novembru 2014 in v istem letu imeli 4 redne seje. 
V letu 2015 bomo uresničevali plan del in sledili finančnemu načrtu. Naša prioriteta je  uspostaviti mobilni signal 
na celotnem območju naše KS in poskrbeti za dokončanje vodovodnega omrežja po zaselkih. Organizirali krajevni 
praznik, vzdrževali sodelovanje s pobrateno KS iz Blejske Dobrave, podprli delovanje TD KUK, urejali 
kontejnerska mesta in vzdrževali infrastrukturo. 

 
                                                                           Predsednica  sveta KS 

       Silvestra Fak 
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KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK - LOKE 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod 
Glavni cilji KS v letu 2014 so bili dokonča obnova Doma kulture Kromberk, njegova notranja ureditev ter ureditev 
okolice. Asfaltiranje ceste na Bregu, ki je bilo zaradi finančnega primanjkljaja premeščeno iz 2013 na 2014 ter 
pridobitev soglasja lastnika parcele za izgradnjo kontejnerskega mesta na Iztokovi ulici. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
28107  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
V letu 2014 so se zaključila še zadnja dela obnove Doma kulture Kromberk: dokončala se je streha, uredil se je 
parkirni prostor in zunanja okolica, uredilo se je stopnišče pred vhodom v dom ter nabavila notranja oprema (stoli, 
mize, pisarniške omare, kuhinja) in preostali drobni inventar (koši za smeti, stojala za dežnike, obešalniki, …). 
Aktiviral se je tudi požarni  sistem in centrala. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
28101  Delovanje KS 
Mesečni obratovalni stroški se niso bistveno spremenili v primerjavi z letom 2013 (vodarina, električna energija, 
zemeljski plin, smetarina, komunalni odpadki, pošta, telefon in internet, sejnine), dodaten mesečni strošek, ki se je 
pojavil v letu 2014 je prenos signala protipožarnega alarmnega sistema. 
 
 
28108 Prireditve in praznovanja 
Letos so člani sveta KS organizirali številne prireditve, ki predstavljajo že stalnico na področju lokalnega 
prireditvenega delovanja KS: 
• Januar 2014: Novoletni koncert (v sodelovanju s KD MoPZ Kromberški Vodopivci) 
• Marec 2014: Meritve krvnega pritiska, sladkorja in holesterola (v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova 

Gorica) 
• Junij 2014: krajevni praznik 
• November 2014: Komemoracija pri spomenikih internirancev 
• December 2014: obdaritev starejših občanov 

 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
 
28102  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Asfaltiralo se je cesto na Bregu in posipalo ter tamponiralo posamezne odcepe v KS v zelo slabem stanju.  
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 



 

Stran 205 od 300 

28105 Kontejnerska mesta 
Pridobili smo soglasje lastnika parcele in tako končno postavili kontejnersko mesto v Iztokovi ulici. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
28106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Na pokopališčih v letošnjem letu ni bilo večjih del razen rednega vzdrževanja. 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

 
Prihodki v letu 2014 so znašali                                                                254.487,24 eur. 
Odhodki v letu 2014 so znašali                                                                257.706,11 eur. 
Presežek odhodkov nad prihodki znaša                                                      3.651,68 eur. 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je bilo                                  7.535,77 eur. 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju : 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno,da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
747.910,01 EUR. Dolgoročna sredstva sestavljajo  zemljišča, nepremičnine in oprema. 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 11.636,30 eur in predstavljajo: 

 denarna sredstva na računu                7.535,77 EUR 
 kratkoročne terjatve do kupcev                                                               339,12 EUR 
 kratkoročne terjatve NUPD                                                                            3,12 EUR 
 kratkoročne terjatve NUPO                                                                          120,00 EUR 
 Kratkoročne terjatve PUPO                                                                    30,00   EUR 
 neplačani odhodki                                                                               3.608,29 EUR 

 
Kratkoročne obveznosti: 
Znašajo skupaj 4.100,53 eur in predstavljajo: 

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev                                                    3.607,44 EUR 
 kratkoročne obveznosti do NUPD                                                                    0,85 EUR 
 neplačani prihodki                                                                                        492,24 EUR 

 
 
 
3. Izkaz uspeha  

Finančni plan je bil realiziran v okviru denarnih možnosti in drugih okoliščin, ki omejujejo in določajo delo KS. Vse 
odločitve so bile usmerjene v čim bolj kakovostno in celostno izvedbo temeljnega cilja sveta KS v letu 2014. 
 
 
ZAKLJUČEK:  
KS je v letu 2014 v okviru svoje zmožnosti uresničila zastavljene cilje. Pri izgradnji podpornega zidu ob Domu 
kulture Kromberk je prišlo do nekaj zapletov s sosedi pri soglasju o sami postavitvi, vendar se je situacija nato rešila 
pozitivno. Pri izgradnji kontejnerskega mesta se je KS borila za pridobitev soglasja lastnika parcele in ga v letu 2014 
končno le pridobila. Pri posipu uničenih cestnih odcepov je izvajalec uporabil neprimeren material, ki najverjetneje 
na dolgi rok ne bo tako vzdržljiv, kot ostali kvalitetnejši materiali. Člani sveta se bodo poskušali pogovoriti z 
izvajalec o rešitvi te problematike. 
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KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC 
 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
KS Lokovec je finančna sredstva katera so ji bila namenjena za leto 2014 porabila v celoti. 
Cilji KS Lokovec so bili predvsem asfaltacija, nadaljevanje obnovitvenih in vzdrževalnih del v Kulturnem domu v 
Zgornjem Lokovcu, gramoziranje krajevnih poti ter organizacija krajevnega praznika skupaj z KTD Lokovec. 
 
 

I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
29108  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Glede na finančna sredstva katera so bila na voljo na tej postavki je KS izvršila vse zastavljene cilje. 
 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans proračuna 2014 v mesecu novembru. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko so bila porabljena za Kulturni dom v Zgornjem 
Lokovcu : 
- dokončanje zgornjih prostorov (beljenje, namestitev luči),  
- obnova prostora v spodnjemu delu objekta za namen športnih (izdelava tlaka, elektroinštalacije, ometa, beljenje, 
namestitev luči ter druge opreme, postavitev opreme za namen športnih aktivnosti-miza za namizni tenis). 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Krajevna skupnost je najprej izbrala nekaj ponudb in na podlagi le teh izbrala najugodnejšega izvajalca del. KS je z 
izvedbo del zadovoljna in s tem je dosegla zastavljen cilj. 
Določene aktivnosti oziroma nadaljevanje z deli se bodo nadaljevala v tekočem letu. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
29101  Delovanje KS 
Glede na finančna sredstva katera so bila na voljo na tej postavki je KS izvršila vse zastavljene cilje. 
 
KS Lokovec je finančna sredstva na tej postavki porabila za plačilo vsakomesečnih stroškov povezanih z 
delovanjem (komunalne storitve, stroški povezani z elektriko in telefonijo, stroški povezani z vodarino in okoljski 
dajatvami) ter za manjše stroške vzdrževanje. 
 
29102 Prireditve in praznovanja 
Glede na finančna sredstva katera so bila na voljo na tej postavki je KS izvršila vse zastavljene cilje. 
 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans proračuna 2014 v mesecu novembru. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
- organizacija krajevnega praznika, 
- organizacija dogodka ob odprtju obnovljenih prostorov v večnamenski dvorani v Gornjemu Lokovcu, 
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- prednovoletno srečanje. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
29103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Glede na finančna sredstva katera so bila na voljo na tej postavki je KS izvršila vse zastavljene cilje. 
 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans proračuna 2014 v mesecu novembru. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
- gramoziranje krajevnih poti na območju celotnega Lokovca. 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 
29107 Kontejnerska mesta 
Glede na finančna sredstva katera so bila na voljo na tej postavki je KS izvršila vse zastavljene cilje. 
 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans proračuna 2014 v mesecu septembru. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
- postavljeno je bilo kontejnersko mesto za ločeno zbiranje odpadkov v Spodnjemu Lokovcu (poleg obstoječega 
kontejnerskega mesta za ločevanje mešanih odpadkov). 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Investicija – kontejnersko mesto za ločeno zbiranje odpadkov je bila v preteklem letu v celoti dokončana. 
Izvajalca smo izbrali na podlagi ponudbe in sicer izvajalec je ostal isti kot v preteklih letih – kajti z njegovim delom 
smo bili zadovoljni in ni prihajalo do nikakršnih zapletov. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
 
29110 Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti 
Glede na finančna sredstva katera so bila na voljo na tej postavki je KS izvršila vse zastavljene cilje. 
 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na rebalans proračuna 2014 v mesecu novembu. 
 
Skozi proračunsko postavko smo ob izvedli obnovitvena dela mrliške vežice (beljanje), del sredstev pa smo porabili 
za vzdrževalna dela na pokopališču (košnja trave, zatiranje plevela, ter barvanje celotne ograje okrog pokopališča). 
 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Izkaz prihodkov in in odhodkov prikazuje pozitivno poslovanje KS, presežek prihodkov nad odhodki, in sicer 
840,48 €.   
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2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno: 
- Denarna sredstva na računih – 5.496,94 € 
- Računi – 51,00 € 
- Računi – NUPD – 0,45 € 
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev – 971,34 € 
- Obveznosti za vračilo vlaganj v telekomunikacije – 3.145,81 € 
- Kratkoročne obveznosti do NUPD – 1,08 € 

3. Izkaz uspeha  
KS Lokovec je izvršila vse naloge, katere si je zastavila. Plan dela je bil realiziran v celoti, saj smo glede na 

zastavljene cilje in razpoložljiva finančna sredstva uresničili vse zastavljene cilje. 

 
ZAKLJUČEK:  
KS ocenjuje leto 2014 kot uspešno leto. V večnamenskem objektu v Gornjemu Lokovcu so bile izvedena dela, ki so 
osnova za nadaljevanje obnove objekta, kar bo posledično prinašalo koristi v pogledu kulturnih in družabnih 
dogodkov. 
Za izvajanje dolgoročnih načrtov za razvoj kraja bi KS potrebovala več finančnih sredstev na postavkah 29108-
Investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja ter 29103-Vzdrževanje krajevnih poti po KS.  
Zastavljen načrt dela KS v letu 2014 je bil realiziran v celoti, pri realizaciji načrta pa ni prihajalo do zapletov. 
Takšen način delovanja KS bo v prihodnje prinašal vidne rezultate v pogledu razvoja kraja. 
 
 
        Predsednik sveta KS Lokovec 
         Valter Pisk 
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KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE - LAZNA 
 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
V letu 2014 smo nadaljevali z ureditvijo otroških igral in jih tudi ustrezno uredili, prav tako smo zaključili z 
zaključnimi deli na stavbi šole. Organizirali smo vsa napovedana praznovanja in srečanja (8. Marec, dedek mraz, 
Krajevni praznik...). Postavljen je spomenik veteranom, v teku pa je še vedno ureditev vaške poti (pridobivanje 
soglasij lastnikov zemljišč, začetna sanacijska dela...). 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
30110  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Na proračunski postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je bilo v letu 2014 
zagotovljenih 4.000,00€, porabljenih 3.780,95, kar pomeni 95% izkoriščenega glede na rebalans proračuna 2014. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
• zaključna dela na otroških igralih 
• zaključna dela na stavbi šole 
• popravilo prostorov ks 

 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Za doseg ciljev smo stopili v kontakt z izvajalci del za zgoraj omenjene dejavnosti, ki so dela opravili do konca. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
30101  Delovanje KS 
Na proračunski postavki Delovanje KS je bilo zagotovljenih 9.785,00 sredstev, porabljenih 9.762,55, kar je 99% 
vseh sredstev, poleg tega je še 531,00 neplačanih sredstev. 
 
Opis porabe sredstev  
Skozi postavko smo financirali stroške elektrike, ogrevanja, komunale, izplačila sejnin in ostale aktivnosti, ki so 
vezane na delovanje KS. 
30102 Prireditve in praznovanja 
Na proračunski postavki Prireditve in praznovanja smo imeli zagotovljenih 3.230,00 sredstev, porabili smo 
2.383,80 sredstev, kar pomeni 74% porabe, od tega pa je še 1.004,39 neplačanih odhodkov. 
 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
• 8. marec 
• krajevni praznik 
• noč čarovnic 
• Dedek mraz 

 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
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13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
30103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Na proračunski postavki je bilo 1.905,00 sredstev, porabljenih 1.354,20, kar je 71% rebalansa proračuna. 
 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
Saniran je bil del cestnega odseka lokalne ceste in sicer podrt zid, ki ga je bilo potrebno na novo sezitati ter utrditev 
in asfaltacija dela tega odseka 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
30109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Na proračunski postavki smo porabili večino sredstev iz lastnih virov (najemnine za grobove ter prenos sredstev iz 
2013.  
Sredstva smo porabili za ureditev dela pokopališkega zidu ter za vzdrževanje pokopališča. 
 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Odhodki znašajo 18.923,99 EUR, od tega je bilo 3.088,20 za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, 15.835,79 za 
tekoče odhodke ter tekoče vzdrževanje. 
 
V letu 2014 smo realizirali 16.463,83 prihodkov, od tega je bilo 2.506,02 lastnik prihodkov in 13.957,81 
proračunskih prihodkov. 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 
• Stanje osnovnih sredstev in opreme                                                       2.790,40 
• Stanje TRR                                                                                             1.998,81 
• Kratkoročna sredstva – terjatve NUPD                                                   429,11 
• Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in NUPD                                  1.534,75 
3. Izkaz uspeha  

V letu 2014 je bil plan dela glede na zastavljene cilje in finančna sredstva v celoti realiziran, namenjena sredstva 
smo v celoti namensko porabili. 
V izkazu uspeha smo zabeležili 16.463,83 EUR prihodkov in 18.923,99 EUR odhodkov. Leto smo zaključili 
negativno z 2.460,17 EUT proračunskega primankljaja. 
 
 
ZAKLJUČEK:  
Svet KS Lokve-Lazna  je delo opravljal v sklopu svojih pristojnosti in zmožnosti. Opravili smo zastavljene cilje, 
večinoma v celoti, kolikor so nam to dopuščala finančna sredstva. Predvsem pri večjih intervencijah včasih naletimo 
na premalo sredstev, kot smo jih sicer načrtovali v predlogu za proračun, kar nam onemogoča, da bi delo opravili v 
celoti in se tako prestavlja iz enega leta v naslednje. 
 
 
         Predsednik sveta KS 
                                                                                                                       Anja Rijavec 
 
 
 
  



 

Stran 212 od 300 

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA GORICA 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Krajevna skupnost Nova Gorica je organizirana v skladu s Statutom Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
štev. 13/2012) in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, štev. 52/2013) 
Krajevna skupnost Nova Gorica je za leto 2014 načrtovala sodelovanje z občinsko upravo pri urejanju zadev na 
področju infrastrukture, ki se nanašajo na območje KS Nova Gorica, podpreti delovanje društev na svojem 
območju, nadaljevati z urejanjem kontejnerskih mest, sodelovati pri urejanju urbane opreme, organizirati razstave v 
galeriji Frnaža in tradicionalne prireditve (pustovanje za otroke, Praznik krajevne skupnosti in Goriški praznik 
jeseni) in skrbeti za vzdrževanje lastnih nepremičnin. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
31101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili 
izvršeni glede na načrtovane in kateri ne. 
 
Postavka ni bila realizirana. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
31102  Delovanje KS 
V letu 2014 so bile lokalne volitve na katerih je bil izvoljen nov Svet KS Nova Gorica. Stari Svet se je sestal na petih 
(5) redni in eni izredni seji. Obravnaval je zaključni račun za leto 2013, predlog finančnega načrta za leto 2014, 
obravnaval več vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času, obravnaval zadeve v zvezi 
z urejanjem infrastrukture v mestu in na občinske službe naslovil več vprašanj, obravnaval vloge v zvezi z ukinitvijo 
javnega dobra in prodajo zemljišča. Na izredni seji pa je obravnaval zadevo v zvezi z ničnostjo kupne pogodbe v 
zadevi Kostanjeviška 18 in vračilo kupnine eni upravičenki. 
Novoizvoljeni Svet KS se je sestal na konstitutivni seji in izvolil predsednika ter se seznanil z nalogami krajevne 
skupnosti. Novoizvoljeni Svet KS Nova Gorica se je sestal še na treh sejah in zbral več pobud in predlogov za 
urejanje infrastrukture v mestu, dal predloge za prometni načrt, pripombe v zvezi z odlokom o kategorizaciji cest, 
sprejel predlog finančnega načrta za leto 2015, imenoval odbore za delo po posameznih področjih, obravnaval 
vloge za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času in vlogo za ukinitev javnega dobra in 
prodajo zemljišča. 
Postavka je bila realizirana v višini 99,71% glede na rebalans II 2014. 
 
Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške zaposlene (23.805,27EUR), 
izplačilo sejnin (4.987,28 EUR), in tekoče izdatke: voda 292,67 EUR, elektrika 2.776,24 EUR,čiščenje 3.174,75 
EUR) odvoz smeti (809,70 EUR) ,telefon (1.405,02 EUR), pisarniški material (69,54 EUR), časopisi (613,84 EUR), 
poštnina (523,95 EUR), računalniške storitve (199,84 EUR), vračilo kupnine (20.000,00 EUR) … 
 
31103 Prireditve in praznovanja 
Načrtovali smo tri prireditve na Bevkovem trgu in razstave v galeriji Frnaža. Bevkov trg so v letu 2014 obnavljali. 
Pustovanje in krajevni praznik smo organizirali na ploščadi med gledališčem in knjižnico oziroma na parkirišču 
pred gledališčem. Pustovanje je dobro uspelo in je prišlo veliko otrok in spremljevalcev. Na krajevnem prazniku pa 
nam je ponagajalo vreme in je bilo kljub pestremu programu obiskovalcev zelo malo. Zaradi neustrezne lokacije in 
posledično visokih stroškov pa nismo organizirali goriškega praznika jeseni. 
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V galeriji Frnaža je bilo v letu 2014 postavljenih 11 razstav in nekaj enodnevnih večerov. Ob odprtju razstav smo 
izdali 6 katalogov.  
Poudariti velja, da sta razstavljala dva ustvarjalca iz sosednje Gorice: Adriano Velussi in Maria Grazia Persolja 
  

Razstavljalec Termin Ime razstave 

Pokrajinski arhiv Nova Gorica 8. 1. do 11. 2. 2014 S polja v mesto vrtnic 

Slavistično društvo Nova Gorica 7. 2. 2014 Večer bosanske poezije 

ZRC SAZU Raziskovalna postaja Nova 
Gorica 

14. 2. do 5. 3. 2014 Marijine božjepotne cerkve med Alpami in 
Krasom 

UNI3 7. 3. do 21. 3. 2014 Krožki razstavljajo 

ANDREJ Trampuš 25. 3. do 16. 4. 2014 Magični realizem (umetniška fotografija) 

ADRIANO Velussi 6. 5. do 23. 5. 2014 Ogledalo duše (slike) 

NEVENKA Lavrenčič 12. 6. do 30. 6. 2014 Moje mesto 

Turistično društvo Nova Gorica 16. 6. do 22. 6. 2014 Razstava cvetličnih aranžmajev na temo 
Spomin na 1. svetovno vojno 

Tamara ŠUC 4. do 14. 8. 2014 Razstava likovnih del 

Ljudska univerza Ajdovščina 28. 8. do 10. 9. 2014 Samooskrba: fotografska in kiparska 
razstava 

UNI3 15. 9. do 3. 10. 2014 Teden odprtih vrat in vpis 

DARIJA Gordić Milinković od 8. do 30. 10. 2014 Slike in risbe 

Pogovor z zdravniki 13. 10. 2014 Paliativna oskrba, bolezen ali bolnik 

Maria Grazia. Persolja  od 14. do 28. 11. 2014 Magičen pogled 

Waldorfsi vrtec in iniciativa za waldorfsko 
šolo 

11. 12. 2014 Škrateljčka – lutkovna pravljica 

 
Sodelovali smo tudi z zamejstvom. Ob poimenovanju osnovne šole iz Romjana po pesnici Ljubki Šorli, smo postavili 
razstavo o njenem življenju in delu v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. 
Z zavodom Kinoatelje smo decembra sodelovali pri projekciji filma Najdeni portreti 2014. 
Postavka je bila realizirana v višini 42,73 % glede na rebalans II 2014.  
 
Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali: pustovanje 1.016,92 EUR, 
krajevni praznik 6.475,60 EUR in dejavnost galerije Frnaža 2.194,24 EUR. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
31104  Kontejnerska mesta 
Pripravili smo popis kontejnerskih mest, ki jih je potrebno urediti. V večini primerov gre za širitev, ker prostori ne 
ustrezajo oziroma so premajhni zaradi ločenega zbiranja odpadkov. Število zabojnikov se je zaradi ločenega 
zbiranja odpadkov povečalo in so postavljeni izven začrtanih lokacij, v večini zasedajo parkirna mesta. Glede na 
razpoložljiva sredstva smo  pripravili prioritetni načrt.  
Uredili smo kontejnersko mesto na Cankarjevi 76. 
Postavka je bila realizirana v višini 30,47 % glede na rebalans proračuna 2014 v mesecu septembru. 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Za ponudbo smo prosili podjetje Komunala Nova Gorica, ki tudi odvaža odpadke. Preverjali smo tudi cene za 
podobna dela pri drugih podjetjih (Evroinvest, CPG). Zaupamo v strokovno izvedeno delo podjetja Komunala Nova 
Gorica, zato smo se zanj tudi odločili.  
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16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039005  Druge komunalne dejavnosti 
31108  Hortikulturna ureditev in urbana oprema 
Krajevna skupnost Nova Gorica želi sodelovati pri manjših posegih v hortikulturno ureditev in urbano opremo, zato 
je v ta namen načrtovala del lastnih sredstev.  
 
Postavka je bila realizirana v višini  38,59 % glede na rebalans II 2014.  
 
Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške nabave in postavitve šestih 
klopi na Kidričevi ulici 25 C (1 kos), Trubarjevi 18(2 kosa), Cankarjevi 80 (1 kos) in ob športnem igrišču na 
Pristavi (2 kosa). 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V letu 2014 smo dosegli 74.326,18 EUR prihodkov. Lastnih prihodkov smo imeli 24.177,69 EUR in sicer iz 
najemnin 21,597,92 EUR,  opravljenih storitev 2.450,00 EUR in obresti 129,77 EUR.  
Iz občinskega proračuna smo prejeli 50.197,00EUR: za delovanje 35.913,00 EUR, za prireditve 9.665,00 EUR in za 
investicije v kontejnerska mesta 4.570,49 EUR. 
Realizacija odhodkov znaša 77.818,35 EUR: delovanje KS 58.930,12 EUR, prireditve in praznovanja 9.686,76 
EUR, kontejnerska mesta 4.570,49 EUR in hortikulturna ureditev in urbana oprema 4.630,98 EUR.  
Razlika med prihodki in odhodki znaša –3.492,17 EUR in se pokrije z ostanki prihodkov iz preteklih let.  
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

KS Nova Gorica upravlja z zemljišči, ki so vredna 8.039,68 EUR, z zgradbami v vrednosti 195.766,37 EUR, 
kontejnerskimi mesti v vrednosti 18.951,76 EUR, drugimi gradbenimi objekti v vrednosti 10.600,03 EUR,  z opremo 
in drobnim inventarjem v vrednosti 16.009,83 EUR in umetniškimi deli v vrednosti 5.540,00 EUR. Kapitalska 
naložba v Gaj d.o.o. znaša 28.058,87 EUR.  
Denarna sredstva na računu znašajo 37.296,29 EUR. 
Terjatve do kupcev 2.140,77 EUR in pričakujemo celotno plačilo. Neplačani odhodki znašajo 4.390,34 EUR in 
zapadejo v plačilo v letu 2015. 
3. Izkaz uspeha  

Program dela, ki smo si ga zastavili, smo skoraj v celoti dosegli.  
Seje sveta KS so bile sklicane po potrebi, glede na gradivo, ki ga je bilo potrebno obravnavati. 
Uspešni smo bili pri organizaciji kulturnih dogodkov. Pripravili smo več vsebinsko raznovrstnih dogodkov v galeriji 
Frnaža, pripravili praznovanje krajevnega praznika in pustovanje. Krajevna skupnost ima spletno stran in facebook 
profil na katerem objavlja dogodke in druge zanimivosti s svojega področja dela. 
 Svet KS je pri obravnavi realizacije finančnega načrta za leto 2014 ocenil, da je KS s sredstvi, ki so bila na voljo v 
letu 2014 ravnala gospodarno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom in rebalansom.  
Svet KS meni in že vrsto let opozarja, da ima Krajevna skupnost Nova Gorica premalo možnosti za vplivanje na 
dogodke v mestu: ne dajemo soglasji za prireditve, niso upoštevani predlogi za urejanje infrastrukture in manjših a 
nujnih vzdrževalnih delih v mestu, vsaj v meri, kot si jih Krajevna skupnost želi in so tudi dejanske potrebe, v 
proračunu se za urejanje mesta namenja premalo sredstev, ker se ne upošteva niti število prebivalcev, niti 
obremenitev mesta z dnevno migracijo. 
Več let smo opozarjali na nerešen problem v zvezi s hišo na Kostanjeviški 18, Pristava. Hišo in probleme smo 
"podedovali" od KS Pristava, ko se je pripojila KS Nova Gorica. Zadeva se počasi rešuje. Hiša je v razpadajočem 
stanju in predstavlja nevarnost za okolico. V letu 2013 smo dedičem prodali stanovanje, leta 2014 pa smo zaradi 
razveljavitve kupne pogodbe vrnili kupnino eni upravičenki. 
 
ZAKLJUČEK:  
V letu 2014 je bilo sklicanih 8 rednih sej, 1 konstitutivna in 1 izredna seja  Sveta KS Nova Gorica. Svetniki so se sej 
udeleževali in nismo imeli problemov s sklepčnostjo. 
Plan, ki smo si ga zadali smo skoraj v celoti realizirali. Zaradi objektivnih okoliščin nismo organizirali prireditve 
goriški praznik jeseni. 
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Aktivnosti v letu 2015 bomo prilagodili sprejetemu finančnemu načrtu. Poudarek bomo dali vzdrževanju našega 
nepremičnega premoženja, delovanju na kulturnem področju, sodelovali z društvi na območju KS Nova Gorica, 
organizirali pustovanje za otroke, prireditev ob krajevnem prazniku, razstave v galeriji Frnaža in skrbeli za urbano 
opremo in hortikulturno ureditev mesta. 
 
 
 
Pripravila:                                                                         Predsednik Sveta KS Nova Gorica: 
Melanija Kerševan                Gregor Humar, dipl. ekon. 
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Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
popravili smo cevni prepust v Oseku, pokosili travo in zarast ob krajevnih poteh in nabavili potreben gramoz za naše 
poti. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
32108 Kontejnerska mesta 
Na tej postavki nismo prejeli sredstev iz proračuna. 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
32109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
V okviru te postavke smo sredstva porabili za plačilo vzdrževanja pokopališč, električne energije, odvoza smeti in 
za porabljeno vodo. Naš cilj za naslednji dve leti je, da položimo tlakovce še na pokopališču v Vitovljah. V dveh 
letih zato, ker so sredstva od najemnin preskromna, da bi to lahko naredili prej. 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % . 
 
II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov  

Skupni prihodki v letu 2014 znašajo 27.002,00 €                                                                         
Skupni odhodki v letu 2014 znašajo 28.929,00 €                                                                  
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2014 je 590,00€  
V letu 2014 smo prejeli 300,00€ sredstev za najem poslovnega prostora. Naši lastni prihodki so še v višini 
45.455,60€ od najemnin za grobove. Poslovno leto smo začeli z splošno proračunsko rezervacijo v višini 1.927,42€. 

2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014  
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 64.750,61 €                                         
Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR 2.566,33 €                                                       
Kratkoročne obveznosti in pasivne časov. Razmejitve 1.975,57€                                               Skupaj sredstva in viri 
sredstev 67.316,94 € 

3. Izkaz uspeha  
Naloge, ki smo si jih zadali v letu 2014 nismo realizirali v celoti. Zelo se nam vleče zgodba o gradnji Doma 
krajanov, za katero smo sedaj v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.  Močno upamo, da se bo začela gradnja v 
letu 2015. Več let že opozarjamo na dotrajan povezovalni vodovod od izvira Vitovlje do vodohrana v zaselku 
Badaliči, ki pokriva večino krajevne skupnosti in katerega obnova je nujna, ker so cevi dotrajane.  
Vaško jedro v Oseku je nekako ob strani, tu bi morali začeti vsaj z pripravo dokumentacije za potrebno obnovo, da 
bi lahko kandidirali na nepovratna sredstva. Pripravlja se dokumentacija za obnovo krožne poti v Vitovlje. Tudi ta 
cesta je zmeraj slabša in postaja že nevarna za promet, ker je zaradi posedanja trase valovita.  
 
 
ZAKLJUČEK:  
V letu 2014 se je svet KS Osek-Vitovlje sestal na štirih rednih sejah in obravnaval vse potrebne zadeve in izvajal vse 
aktivnosti, ki so potrebne za čim boljše življenje naših ljudi. Na sejah smo obravnavali tudi pobude naših krajanov, 
ker na ta način vzpostavljamo najboljše sodelovanje. Nekatera dela smo opravili skupaj z sodelovanjem in pomočjo 
krajanov.    
Dvakrat letno izdajamo Krajevne novice, kjer ljudi obveščamo o našem delu in o načrtovanih delih, ki so pomembni 
za naš kraj. Ugotavljamo, da je ta oblika obveščanja potrebna in pravilna, ker se le na ta način lahko sodelovanje še 
izboljša in je naše delo še bolj javno. 
Za v naprej bomo delovali enako kot do sedaj, še bolj bomo upoštevali mnenja naših ljudi in pozitivne izkušnje 
dosedanjega dela upoštevali in vnašali v naše nadaljnje delo. Več povdarka bomo dali pripravam za ureditev 
infrastrukture v naši KS. To je predvsem vodovodno omrežje, ki je v zgornjem delu vasi dotrajano in javna 
kanalizacija fekalnih voda, ki je še nimamo. V nekaterih delih vasi se fekalne vode, ki se izcejajo iz ponikovalnic 
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pretakajo po cestni muldi, do obcestnega jarka in naprej v potok. Zlasti na področju kanalizacije v naši občini že 
zamujamo, zato je tu naš poziv, da se k temu reševanju pristopi takoj in z vso odgovornostjo. 
 
 
                                                                                      Predsednik KS Osek-Vitovlje 
                                                                                                   Franc Živec 
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KRAJEVNA SKUPNOST OZELJAN - ŠMIHEL 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
V letu 2014 smo sklenili dokončati poslovilno objekt ob pokopališču v Ozeljanu, redno vzdrževati in  obnavljali obe 
pokopališči. Izgradili smo nova kontejnerska mesta,Redno vzdrževanje krajevnih poti izpeljati vsaj tri prireditve v 
kraju. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
33101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Proračunska sredstva:16.514,00 
Opravljena so bila vzdrževalna dela na delu poslovnega objekta.  
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
33102  Delovanje KS 
Proračunska sredstva:18.948,00I 
 
Iz te postavke se je sredstva  porabilo za plačilo električne energije,ogrevanja, nabave pisarniškega materiala in 
vseh potrebnih pripomočkov za delovanje sveta KS.  Sejnine se članom sveta niso izplačevale skladno s sprejetim 
sklepom sveta KS. 
 
33103 Prireditve in praznovanja 
Proračunska sredstva:3.995,00 
 
V prvem polletju nismo izvedli prireditev. Prireditev ob krajevnem prazniku je tradicionalno v mesecu avgustu in je 
bila tudi letos izvedena. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
33104 – vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Proračunska sredstva:15.468,00 
Na krajevnih poteh smo opravljali nujna vzdrževalna dela, čistilo se je propuste ter obcestne jarke. V Šmihelu se je 
nasulo del krajevne ceste .V Ozeljanu smo uredili odvodnjavanje dela ceste.   
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 
33106 Kontejnerska mesta 
Proračunska sredstva: 5.100,00 
Izvedlo se je izgradnjo kontejnerskega mesta ob pokopališču v Ozeljanu. 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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33107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Proračunska postavka:9.386,00 
Opravljalo se je tekoča vzdrževalna dela na pokopališčih v Ozeljanu in Šmihelu. 
V Ozeljanu se je zaključilo z izgradnjo mrliške vežice. 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka-plačane realizacije. 
 
PRIHODKI 
Nedavčni prihodki: 
Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2014 znaša 16.719,24 eur. To so prihodki od obresti na stanje sredstev 
na računu pri UJP in znašajo 126,97 eur, prihodki od premoženja –najemnin poslovnih prostorov ter grobov v 
vrednosti 16.542,27 eur, prihodki prodaje blaga in storitev v vrednosti 50,00 eur. 
 
 
Transferni prihodki: 
Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna v vrednosti 22.288,04 eur. 
 
 
Skupna vrednost prihodki v letu 2014 je 39.007,28 eur. 
 
 
ODHODKI 
Tekoči odhodki: 
Znašajo 20.324,55 eur in zajemajo izdatke za blago in storitve. 
 
Investicijski odhodki: 
Zajemajo izgradnjo, investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup opreme in drugih osnovnih sredstev v znesku 
8.359,71 eur. 
 
 
Skupaj vrednost odhodki v letu 2014 je 28.684,26 eur 
 
Razlika med prihodki in odhodki je presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.323,02 eur in povečuje vrednost 
splošnega sklada. 

 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
527.248,52 eur. Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine v vrednosti 523.533,41 eur in oprema v vrednosti 
3.715,11 eur. 

 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 52.762,42 eur in predstavljajo: 
 

• denarna sredstva na računih              49.975,34 eur 
• kratkoročne terjatve do kupcev               1.428,40 eur 
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• kratkoročne terjatve do NUPD            5,42 eur 
• neplačani odhodki                  1.353,26 eur 

 
Skupaj aktiva znaša 580.010 eur. 

 
Kratkoročne obveznosti: 

Znašajo skupaj 7.367,76 eur in predstavljajo: 

• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev               1.352,84 eur 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja        4.580,08 eur 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN             0,42 eur 
• neplačani prihodki                                                 1.433,82 eur 

 
Splošni sklad : 

Na dan 31.12.2014 znaša 572.643,18 eur. 
Skupaj pasiva znaša 580.010 eur. 

 
 

3. Izkaz uspeha 
Prihodki v letu 2014                                                          39.007,28 eur 
Odhodki v letu 2014                                                          28.684,26 eur 
Proračunski presežek                         -                              10.323,02 eur 
Sredstva na računu 31.12.2014                                       49.975,34 eur 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014                         1.433,82 eur 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014                    1.353,26 eur 
Obveznosti za vračilo vlaganj v telekomunikacijo           4.580,68 eur 

 
Ocenjujemo , da smo  zastavljene cilje in naloge v večjem delu dobro opravili. Dokončno se je izgradilo poslovilni 
objekt na pokopališču v Ozeljanu. Uredilo se je kontejnersko mesto ob pokopališču v Ozeljanu. S pomočjo Civilne 
zaščite in MONG, ki je zagotovil sredstva se je  izvedlo tudi odvodnjavanje plazu v Šmihelu.  
 
 
ZAKLJUČEK:  
Ocenjujemo, da  smo aktivnosti delovanja krajevne skupnosti opravili zelo dobro in v skladu z programom katerega 
smo si zadali v letu 2014. Opravilo se je večina del  ter drugih družabnih prireditev. Uspešno smo sodelovali z 
raznimi društvi ki delujejo v sklopu KS. Tudi v bodoče želimo izboljševati delovanje KS, ki je v dobrobit krajanov.  
 

       Predsednik sveta KS Ozeljan-Šmihel 
                  David Vrban 
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KRAJEVNA SKUPNOST PRVAČINA 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
V letu 2014 je bil osrednji cilj sveta KS Prvačina začetek del za energetsko sanacijo ter obnovo 
kulturnega doma (Sokolskega doma), ki so jo organizacijsko in terminsko načrtovali že v letu 
2012. Cilj je bil v skladu s finančnimi možnostmi delno uresničen.  
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
34109  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževalna dela v Sokolskem domu. Ob ugotovitvi, da večjega priliva 
sredstev, ki bi omogočala ambicioznejši in celovit poseg v stavbo kulturnega doma ni pričakovati, je svet KS  izdelal 
terminski načrt del za postopno obnovo. Ta predvideva v prvi fazi obnovo oken in vrat, da ne bi prihajalo do 
toplotnih izgub, v drugi fazi obnovo dostavne rampe ob stavbi, ki je močno dotrajana in povzroča zamakanje 
skladiščnega prostora pod rampo, v tretji fazi popolno obnovo sistema ogrevanja in v četrti fazi prenovo 
električnega sistema in zamenjavo stropne obloge nad odrom. Ob tem so predvideni še manjši posegi, kot so 
beljenje, obnova stenskih panelov, barvanje ograj in podobno, kar bo izvedeno s prostovoljnim delom. V letu 2014 
je bila delno izvedena prva faza: menjava petih oken in vhodnih vrat, ker so bile lesene in močno dotrajane. V ta 
namen so bila porabljena vsa predvidena sredstva. 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
34101  Delovanje KS 
Sredstva za delovanje KS so bila skoraj v celoti porabljena, kar je običajno, saj dodeljena sredstva komaj zadoščajo 
za pokrivanje nujnih stroškov za objekte v lasti KS ter minimalnih administrativnih stroškov za administracijo. Svet 
KS si nenehno prizadeva, da bi se stroški čim bolj zmanjšali in da bi sredstva porabili čim bolj gospodarno.    
34102 Prireditve in praznovanja 
Ob rednih prireditvah in praznovanjih, pri katerih KS nastopa kot organizator ali soorganizator (Praznik breskev, 
Božični koncert, krajevni praznik, srečanje starejših, komemoracija ob dnevu spomina itd) smo letos v sodelovanju z 
društvi izpeljali še tri velike sklope dejavnosti, ki pripomorejo k promociji in uveljavitvi lokalne skupnosti, kulturne 
in etnološke dediščine ter dejavnosti v kraju. V juliju smo izpeljali krajevni prazni in sicer v petek pred cerkvijo, v 
soboto smo zavrteli kino ob 60. obletnici, kar se je zrušil oder Sokolskega doma ter nadaljevali na prizorišču za 
domom z glasbo in plesom. V avgustu smo pomagali izpeljati tradicionalni praznik breskev.  Svet KS je s sredstvi in 
organizacijsko pomočjo sodeloval pri več dogodkih društev v KS.   
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
34103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sredstva, ki jih KS dobi v okviru te postavke, svet vlaga v nujno vzdrževanje nekategoriziranih poti, ki pa so zelo 
pomembne za lokalni promet, saj služijo kot obvozne in alternativne poti, predvsem ob vremensko pogojenih 
težavah, denimo poplavah. Letos so sredstva bila porabljena za sanacijo ceste v zaselku Podfrata. 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
34105  Kontejnerska mesta 
Letos sredstev na tej postavki ni bilo. 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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34106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela na pokopališču ter za obnovo ograje ob vaški pipi 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki v letu 2014 so znašali                                                                44.150,58 eur. 
Odhodki v letu 2014 so znašali                                                                40.498,90 eur. 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša                                                    3.651,68 eur. 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je bilo                                7.387,60 eur. 
Pojasnila o odhodkih so navedena po posameznih postavkah. Prihodki od donacij in sponzorstev so nižji predvsem 
zaradi gospodarskih razmer, v katerih se gospodarske družbe za sponzorstvo in donatorstvo redkeje odločajo. Svet 
KS v lanskem letu tudi ni imel projektov, ki bi bili posebej prikladni za pridobivanje takšnih sredstev.  
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju : 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno,da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
489.605,02 eur.Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine in oprema. 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 12.753,00 eur in predstavljajo: 

 denarna sredstva na računu                                                         7.387,60 eur. 
 kratkoročne terjatve do kupcev                                                        276,00 eur. 
 kratkoročne terjatve-grobarine                                                         284,00 eur. 
 kratkoročne terjatve NUPD                                                                  0,85 eur. 
 neplačani odhodki                                                                         4.804,55 eur. 

Kratkoročne obveznosti: 
Znašajo skupaj 5.365,40 eur in predstavljajo: 

 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev                                       4.756,91 eur. 
 kratkoročne obveznosti do NUPD                                                       0,36 eur. 
 kratkoročne obveznosti do PUPO                                                     47,28 eur. 
 neplačani prihodki                                                                           560,85 eur. 

 
 Kratkoročne obveznosti se nanašajo na redne obveznosti, ki se sprotno poravnavajo. Dolgoročna obveznost do 
Cotič Nataše se obračunava v skladu s pogodbo o najemu in sovlaganju v lokal v stavbi v lasti KS.  
3. Izkaz uspeha  

Finančni plan je bil realiziran v okviru denarnih možnosti in drugih okoliščin, ki omejujejo in določajo delo KS. Vse 
odločitve so bile usmerjene v čim bolj kakovostno in celostno izvedbo temeljnega cilja sveta KS v letu 2014.  
 
ZAKLJUČEK:  
Svet KS se je redno srečeval na sejah, še intenzivneje v prvi polovici leta, ki je bila v znamenju niza prireditev in 
promocijskih dogodkov, zaradi česar je svet KS sklical tudi več širših usklajevalnih sestankov, ki so se jih udeležili 
predstavniki društev in organizacij.  
Svet KS je veliko dela in pozornosti namenil poplavni varnosti kraja, ki je še vedno pereč problem. Svet KS je 
organiziral novo usklajevanje med prizadetimi krajani in upravo MONG ter ogled terena. Svet KS je sodeloval še pri 
načrtih za popolno rekonstrukcijo novozgrajenega, a nedelujočega kanalizacijskega sistema.  
Veliko pozornosti smo v preteklem letu posvetili neposrednemu reševanju posamičnih težav krajanov, predvsem 
sporom v zvezi s skupno uporabo zemljišč, dostopnimi potmi in podobno. Svoje delo v letu 2014 svet KS ocenjuje 
kot uspešno.  
 
                                                                                            Predsednik sveta KS Prvačina: 
                                                                                                           Janko Zorn 
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KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
V l. 2014 je bil naš cilj ureditev zelenic v centru vasi, ureditev prezračevanja objekta Dom KS ter vzdrževanje 
premoženja. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
35110  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
KS je v l. 2014 izpeljala investicijska in vzdrževalna dela v domu Ks ter ostala dela na območju krajevne skupnosti. 
Izvedeno je bilo prezračevanje objekta, urejena zelenica pred stavbo(zasaditev grmovnic in sejanje trave), opravljen 
je bil pregled gasilske opreme po vasi in zaselkih. Skozi celo leto je bilo poskrbljeno za redno vzdrževanje 
nepremičnin v lasti KS.  
Za navedena dela iz prejšnjega odstavka je bilo porabljenih 9.000,00 € proračunskih sredstev in 1.041,72 € lastnih 
sredstev. 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
35101  Delovanje KS 
Na proračunski postavki delovanja KS je bilo v l. 2014 planiranih 8.191,00€ sredstev, porabljenih pa 7.875,96 €. Iz 
tega naslova so bila sredstva porabljena za stroške vode, električne energije, stroške ogrevanja, nabavo pisarniškega 
materiala in za sejnine.  
 
35107 Prireditve in praznovanja 
Organiziran je krajevni praznik v mesecu avgustu in nekaj srečanj krajanov s pogostitvijo.  
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
35102  Vzdrževanje krajevnih poti po KS  
Postavka je neporabljena. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
35109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vzdrževanje pokopališča in poslovilnega objekta se financira izključno iz lastnih sredstev, ki jih KS pridobi iz 
naslova najemnin za grobove. Sredstva so se v celoti porabila za vzdrževanje pokopališča (košnja, električna 
energija, voda). 
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov 
V letu 2014 smo realizirali 21.232,44 EUR prihodkov. Od tega je bilo 2.970,84EUR lastnih prihodkov (8,45 EUR 
od obresti, 1.043,95 EUR od najemnin za poslovne prostore, 1.841,99 EUR od najemnin za grobove, 60,00 EUR od 
prodaje blaga in storitev in 16,45 EUR drugih izrednih nedavčnih prihodkov) ter 18.261,60 EUR proračunskih 
prihodkov (7.590,96 EUR za delovanje, 2.124,00 EUR za prireditve in 8.546,64 EUR za investicije). 
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Odhodki znašajo  21.359,31 EUR, od tega za investicijske namene 10.041,72 EUR, za prireditve 1.641,63 EUR, za 
delovanje krajevne skupnosti 7.875,96 EUR, za vzdrževanje pokopališč 1.800,00 EUR. 
 
1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

1. Nabavna vrednost nepremičnin, opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2014 znaša: 

0201 stavbna zemljišča 13.578,55  

0210 negospodarske stavbe 75.386,74   

0213 javna razsvetljava 12.557,90   

0233 nepremičnine, ki se pridobivajo 11.877,68   

0310 popr. vrednosti negosp. stavb  28.339,39

0400 oprema 4.770,93   

0409 druga oprema 1.092,05  

0410 drobni inventar 580,21   

0450 druga opredmetena osnovna sredstva 1.784,00  

0500 popr. vrednosti opreme  1.340,02

0509 popr. vrednosti druge opreme  273,01

0510 popr. vrednosti drob. inventarja  580,21

0550 popr. vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev  395,45

0 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  121.628,06 30.928,08

 
 
2. Denarna sredstva na računih znašajo 2.116,03 EUR 
3. Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR znašajo 8.295,57 EUR 
4. Kratkoročne obveznosti in PČR znašajo 6.179,54 EUR 
5. Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 92.942,88 EUR 
 

2. Izkaz uspeha  
V letu 2014 je bil plan dela glede na zastavljene cilje in finančna sredstva realiziran v celoti. Sredstva, ki so nam bila 
namenjena smo v celoti namensko porabili.  
V izkazu uspeha smo zabeležili 21.232,44 EUR prihodkov ter 21.359,31 EUR odhodkov. Iz tega sledi, da smo leto 
2014 zaključili negativno, z 126,87 EUR proračunskega primanjkljaja. 

 
ZAKLJUČEK:  
Krajevna skupnost Ravnica je v letu 2014 delovala gospodarno in učinkovito. Realizirali smo vse zastavljene cilje. 
Sredstva smo porabili skladno z zakonodajo in namensko. 
Tudi v letu 2015 si bomo prizadevali realizirati čim več ciljev, želimo pa si tudi dobrega sodelovanja z Mestno 
občino Nova Gorica. 
 

Predsednik sveta KS  
     Aleš Dugulin 
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KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNA DOLINA 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Od prevzema vodenja krajevne skupnosti Rožna Dolina po lokalnih volitvah 2014, razen porabe sredstev z naslova 
delovanja KS za pokrivanje stroškov poslovanja in vzdrževanja stvarnega premoženja, nismo razpolagali s 
proračunskimi sredstvi. Novoletno prireditev smo pripravili na račun odpovedi trem sejninam vseh novih članov 
Sveta KS.  
Zato je poročilo večinoma izpolnil g. Valter Vodopivec, predsednik KS Rožna Dolina iz prejšnjega mandatnega 
obdobja, saj se poraba sredstev pretežno nanaša na delovanje takratnega Sveta KS. 
Velik del sredstev za realizacijo plana je bil porabljen z naslova lastnih sredstev. 
 
I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 

 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
36105  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
 
Svet KS je sklenil urediti zgornje nadstropje objekta na Vipavski 16b za potrebe krajanov Rožne Doline. Da bi 
krajani lahko uporabljali prostor ga je bilo potrebno temeljito obnoviti. 
Sredstva so bila porabljena za: 

- zamenjavo strešnih oken na objektu na Vipavski 16b (dom KS v Rožni Dolini). 
- za obnovo elektro instalacij, talnih oblog ter ureditev ogrevanja – hlajenja v nadstropju objekta za potrebe 

krajanov. 
Po zaključku del je prostor uporaben in namenjen za potrebe krajanov Rožne Doline. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
36101  Delovanje KS 
 
Sredstva za delovanje KS so bila namenjena za kritje stroškov najemnin, košnje ter samemu delovanju Sveta KS. 
Preostala sredstva so bila porabljena za: 

- tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam 
- nabavi opreme za prostore KS na Vipavski cesti 16b in za prostore na Ajševici 
- Preostala sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov društev, ki so se uspešno prijavila na 

razpis za sofinanciranje s strani KS. 
 
36102 Prireditve in praznovanja 
 
Krajevna skupnost Rožna Dolina je glede na zelo dobro sprejet »praznik frtalje« med krajani in širše v lanskem letu, 
sklenila nadaljevati z organizacijo tega praznika ter mu dodati še dobrodelno noto.  
Sredstva s te postavke so bila namenjena za organizacijo krajevnega praznika »praznik frtalje«. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
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36103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS  
 
Svet KS je nameni sredstva za vzdrževanje krajevnih poti glede stanje le teh ter glede na razpoložljiva sredstva. 
V letu 2014 smo. 

- smo preplastili del lokalne ceste v Stari Gori 
- sanirali plaz ob lokalni cesti v Stari Gori, v skladu z geotehničnim mnenjem, ki ga je pripravil na zahtevo 

višjega svetovalca za zaščito in reševanje MON, Ekottera inženiring. 
- Sanirali  odvodnjavanje meteornih vod na delu lokalne ceste v Stari Gori 
- Sanirali jarke ob cesti k Bolnici Stara Gora in ob cesti v Liskur 
- Uredili bankine in del cestišča  ob lokalni cesti na Ajševici. 

 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
36104 Kontejnerska mesta 
 
V letu 2014 smo uredili tri nove ekološke otoke 

- kontejnersko mesto pri Bajti 
- kontejnersko mesto v Mandriji 
- kontejnersko mesto v Stari Gori 
- kontejnersko mesto v Liskurju 

vsa kontejnerska mesta so urejena tako, da se preprečuje raznos morebitnih smeti po okolici, opremljena so tudi z 
ustrezno ograjo. 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1603  Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001  Programi športa 
36107  Športna igrišča 
 
Za urejanje športnih igrišč je bilo namenjenih razmeroma malo sredstev, saj so bila igrišča obnovljena in urejena v 
preteklem letu. 
Porabljena sredstva so bila namenjena za nabavo košev za smeti in za najemnino za WC kabine na igrišču v Rožni 
Dolini. 
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II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Izkaz za leto 2014 izkazuje 42.745,19 € prihodkov in 125.749,06 € odhodkov.  Razlika se je pokrila iz lastnih 
sredstev preteklih let. 
 
 

2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

 
 
 

3. Izkaz uspeha  
Prihodki v letu 2014                                                         42745,19 EUR 
Odhodki v letu 2014                                                      125.749,06 EUR 
 
Proračunski primanjkljaj                                           -    83.003,87 EUR 
Sredstva na računu na dan 31.12.2014                      19.170,54 EUR 
Kratkoročne terjatve                                                           802,10 EUR 
Kratkoročne obveznosti                                                  4.070,18 EUR   

 
V Svetu KS menimo, da bi sredstva bilo mogoče precej bolj učinkovito izkoristiti in izpolniti več ciljev. Ugotavljamo 
tudi, da se v zadnjem obdobju s sredstvi ni ravnalo dovolj gospodarno ter včasih tudi nestrokovno in neučinkovito. 
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ZAKLJUČEK:  
V Svetu KS se bomo, sploh pa glede na namenjena skromna sredstva, trudili le ta čimbolj učinkovito izkoristiti. 
 
 
 

     
  Predsednik sveta  

KS Rožna Dolina 
         Boštjan Komel 
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KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
Uvod: 

Solkan kot starodavno naselje je bil v pisnih virih omenjen že leta 1001 kar se danes opaža in 
čuti  v zapuščini ter  kulturnem izročilu kraja. 
Statut Mestne občine Nova Gorica v 6. členu  določa na območju občine organizirane ožje dele 
občine-krajevne skupnosti. KS Solkan je ena izmed 19 krajevnih skupnosti, ki pa je 

po številu prebivalcev in gospodinjstev (3272) druga največja skupnost v Mestni občini Nova 
Gorica. Krajevna skupnost Solkan deluje že 47 let. Kot primestna KS se srečuje z vrsto problemov, 
ki so v pristojnosti Mestne občine Nova Gorica (MONG), predvsem na področju urejanja prometa, 
okoljevarstva in komunalne problematike. Ti problemi pa se ne zaključijo na mejah KS pač jih 
rešujemo skupaj  z organi MONG. 
Največ časa smo v letu 2014 posvetili ureditvi muzejske zbirke mizarstva, ki smo jo lani odprli, v 
teku je še dokončanje muzejske zbirke I. svetovne vojne, za katero smo prostore pričeli urejati že v 
letu 2014. Uredili smo tudi ploščad ob kotalkališču in osvetlili zunanji del kotalkališča, posvetili 
smo se problematiki prometne ureditve v Solkanu, tovornega prometa, okoljevarstveni 
problematiki, problematiki javne razsvetljave, dokončali obnovo pokopališkega zidu in obnovili 
celotno elektroinstalacijo na pokopališču, dokončali žarno pokopališče. Posvetili smo se tudi 
delovanju športne cone in urejanju odnosov med društvi in KS. Vse to je imelo svoj odraz v 
programu dela Sveta KS, odborov in komisij ter ima svojo osnovo v finančnem planu za leto 2014.  
Začrtane programe na kulturnem in socialnem področju smo v celoti izvedli. 
Poudariti moramo uspešno delovanje  društev v Solkanu, ki pomembno prispevajo svoj delež k 
utripu in dogajanju v kraju.  
Osnova za delovanje KS je bil finančni plan za leto 2014, proračun in rebalans MONG, sprejet 
program aktivnosti Sveta, odborov ter komisij. Določene naloge izhajajo iz dolgoročnega programa 
in programa investicij, aktivnosti na teh področjih pa so odvisne od sredstev, ki jih dobimo od 
MONG, sponzorskih in lastnih sredstev. Želimo poudariti, da smo s sredstvi racionalno in 
gospodarno ravnali in se trudili doseči čim boljše učinke. 
V letu 2014 so bile lokalne volitve in prišlo je seveda do oblikovanja novih organov KS.  
Tako je imel Svet KS iz mandata 2010-2014  v letu 2014 pet rednih in pet korespondenčnih sej.  
Novi Svet je bil izvoljen v oktobru in je imel od izvolitve do konca leta tri redne seje. 
KS je etažni lastnik objekta na C. IX. Korpusa 46, lastnik objekta na Soški 29-31, kompleksa bivše 
solkanske karavle (ki ga imata v brezplačni uporabi Društvo upokojencev Solkan in Kotalkarski 
klub Perla), zemljišča žarnega pokopališča, parkirnega prostora za domom KS, parcele na Trgu M. 
A. Plenčiča ter gozda v Skalnici. KS ima tudi stavbno pravico v športni coni Žogica. Z lastnino 
odgovorno gospodari, zato prostore, ki so primerni za uporabo, daje v najem.   
Uredili smo najemno razmerje z MONG za dom KS. 
 

I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
37101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Investicija še ni v celoti zaključena, proračunska postavka glede na rebalans pa je realizirana v 
celoti. 
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Na pokritem kotalkališču smo uredili še dostopno ploščad  in zunanjo osvetlitev kotalkališča. 
Glavna investicija je letos potekala za adaptacijo prostora, ki bo namenjen  za  muzejsko zbirko 
I. svetovne vojne. V teku so zaključna dela. 
Obenem so se izvajala dela  za ureditev  mizarske muzejske zbirke, ki je bila odprta ob 
krajevnem prazniku  v mesecu septembru. 
 
Cilji: dokončno odprtje muzejske zbirke in umestitev v turistično ponudbo ter ureditev 
upravljanja. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
37102  Delovanje KS 

Delovanje KS je že opisano v uvodnem delu poročila. V okviru delovanja KS pa so potekale še 
naslednje aktivnosti: 

a. Komunalne, gradbene zadeve, cestna infrastruktura 
Prometna ureditev je pomembna skrb Sveta KS in komisije za infrastrukturo. Čeprav je bilo v 
preteklih letih precej narejenega, se stalno zavzemamo za sprotno urejanje tekoče problematike. 
Želimo si tudi, da bi prometna ureditev bila v sozvočju s starosvetnim krajem. 
Sodelovali smo pri aktivnostih izvedbe kanalizacije in javne razsvetljave ul. M. Štrukelj, 
posredovali pristojnim službam urgence krajanov in sodelovali pri reševanju problematike. Velik 
problem je bila zapora krožišča med Vojkovo in C. IX. Korpusa ter  določitev obvoza po Šolski 
ulici. Od MONG v februarju 2015 pričakujemo prometno študijo za Šolsko ulico, kar je bilo 
dogovorjeno  z županom. 
Obravnavali smo problematiko Soških vil in ponovnega odprtja cestnega prehoda preko železnice 
na Veliki poti, ureditve otroških igrišč ob vrtcu J. Pavletič, ureditev ekološkega otoka v poslovni 
coni Solkan, premestitev ekološkega otoka na Trgu M. A. Plenčiča ter preselitvi zbirnega centra za 
kosovne odpadke iz obračališča na Soški cesti na novo lokacijo.  
Novoizvoljeni svet se tudi ukvarja s preselitvijo zbirnega centra za kosovne odpadke in je v 
sodelovanju s Komunalo predlagal MONG lokacijo na Kolodvorski ulici na zemljišču v lasti 
MONG, kamor bi se lahko preselilo tudi  zbirališče za kosovne odpadke iz  ulice Gradnikovih 
brigad . (Prvotni predlog je bila lokacija v kamnolomu, kjer pa bi morali lastniku plačevati 
najemnino.) 
Uredili smo transparentno mesto na domu KS. Spremljali smo tudi asfaltacijo (sanacijo cestišč) za 
T2 in urejanje parka ob bencinskem sevisu po posegu. 
Čaka nas pa še veliko dela, saj smo prav na tem področju v celoti odvisni od sredstev, ki nam jih 
zagotavlja MONG. Upam, da bomo v letu 2015 uspešnejši.  
Cilji: želimo si celostno hortikulturno ureditev Solkana, saj bi si kraj to tudi zaslužil. 

b. Ekologija 
Udeležili smo se posveta o onesnaževanju v Solkanu, čeprav je zaradi zaprtja SIA nekaj problemov 
manj. Stalno pa spremljamo Livarno. Ekološko problematiko bomo spremljali tudi 
v bodoče, saj imamo odbor za ekologijo. 

c. Socialna dejavnost 
Komisija za socialne zadeve je sprejet program v celoti izvedla v zadovoljstvo starejših krajanov, ki 
jih je v Solkanu iz leta v leto več. V celoti je bil izveden tudi program aktivnosti do materinskega 
doma, VDC Klanec (veseli smo njihove prenovljene stavbe, v času obnove smo jih namreč gostili 
na sedežu KS) in drugih ustanov na našem področju. Bili smo tudi soorganizator srečanja starejših 
krajanov. 
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d. Sodelovanje z društvi 
V  Solkanu najbolj aktivno in v povezavi s KS delujejo: Kajak klub SE, Kotalkarski klub Perla in 
Mažoretno društvo, Turistično društvo Solkan, Kulturno društvo Slavec, Rezbarsko intarzijsko 
društvo Solkan, Društvo upokojencev Solkan. KS Solkan sodeluje kot soorganizator pri večini 
njihovih prireditev. 

e. Sodelovanje z zamejci 
Kljub temu, da so v sosednji Italiji ukinili rajonske svete, KS še naprej sodeluje z zamejci  preko 
društev z obeh strani meje. 

 
Stroški delovanja KS so bili v letošnjem letu za 3 %  višji od lanskih, proračunska postavka je 
glede na rebalans realizirana 94 %.Višji stroški so predvsem na račun nabave osnovnega sredstva 
oz. drobnega inventarja, materialnih stroškov in stroškov vzdrževalnih del. 
 
V postavki so zajeti stroški zaposlenega v tajništvu KS, stroški hišnika, sejnine članov Sveta KS, 
tekoči stroški za delovanje KS, obratovalni stroški doma KS in mizarske muzejske zbirke, 
zavarovanje objektov, stroški reprezentance, obdaritev po programu socialne komisije, nakup 
fotokopirnega stroja, čistilnega stroja in drugi materialni izdatki, ki so potrebni za delovanje KS. 
 
 
37103 Prireditve in praznovanja 
Postavka je bila realizirana glede na rebalans proračuna  v celoti. 
 
Uspešno so bile realizirane vse načrtovane prireditve v programu: koncert Komornega zbora F. 
Prešeren iz Skopja, krajevni praznik, koncert na Sveti Gori, odprtje muzejske zbirke solkanskih 
mizarjev in božični koncert. 
Sodelovali smo kot soorganizator pri drugih prireditvah, kot je bilo odkritje spominske plošče 
pisateljici Pavlini Doljak Pajk in pri simpoziju, ki ga je organizirala Fakulteta za humanistiko 
Univerze v Novi Gorici in ostalih, ki jih organizirajo društva  s sedežem v Solkanu oz. druge  
organizacije na območju Solkana  (poklon F. Bevku ob 8. februarju na pokopališču, spominska 
slovesnost na pokopališču 1. sv. vojne, prireditev  ob  1013. obletnici prve omembe Solkana, 
mednarodni pohod treh mostov ter mednarodna razstava jaslic na Sveti Gori. 
Nabavili smo tudi nekaj vrtnih garnitur in ozvočenje za prireditve. 
 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Postavka ni bila realizirana. 
 
Ni bila realizirana premestitev in ureditev ekološkega otoka v poslovni coni Solkan. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
37106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Postavka je bila realizirana 45 % glede na rebalans proračuna.  Načrtovana dela so bila vsa 
izvedena, kar nam jih je uspelo časovno  izvesti.  
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KS skrbi za upravljanje ter vzdrževanje klasičnega in žarnega pokopališča. 
 
Obnovili smo južni in zahodni zunanji del pokopališkega zidu na pokopališču, mrliško vežico 
brez pročelja (le-to je bilo urejeno že v letu 2013), uredili ploščad ob ekološkem otoku 
pokopališča, obnovili elektroinstalacijo na pokopališču, uredili spominski kotiček na žarnem 
pokopališču, kjer svojci lahko prižgejo svečo v spomin za tiste, ki so pokopani drugje ali nimajo 
svojega groba na solkanskem pokopališču ter izvedli  dela za izboljšanje videza na žarnem 
pokopališču. 
V postavki so zajeti tudi stroški tekočega vzdrževanja pokopališča in priprave poslovilne 
dvorane za pogrebne svečanosti, obratovalni stroški pokopališča s pripadajočimi objekti, 
zavarovanje objektov in  že navedena investicijska dela. 
Cilji: ureditev celotnega kompleksa in okolico pokopališča. 
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1803 Programi v kulturi 
18039005 Drugi programi v kulturi 
37108  Solkanski časopis 
Glede na prerazporeditev sredstev in  rebalans proračuna je bila postavka 94 %  realizirana.  
 
Izdane so bile štiri številke solkanskega časopisa kot je bilo predvideno po programu. 
Stroški zajemajo pripravo časopisa, tiskarske storitve, uredniško delo in raznašanje časopisa. 
Zaradi povečanega obsega časopisa, so bili stroški v  letu 2014  višji od prejšnjega leta. Zato je 
Svet KS na prejšnji seji sklenil, da se zmanjša obseg časopisa, ker viri sredstev t.j. prispevki 
krajanov in reklamna sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov. 
 
1805  Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001  Programi športa 
37109  Investicije v športni coni 
Postavka je glede na rebalans proračuna realizirana 88 %. 
 
V tej postavki je zajet letni poračun najemnine z investicijskim vložkom najemnika gostinskega 
lokala. 
 
 
37111 Vzdrževanje športne cone 
 
Postavka je bila realizirana  98 % glede na rebalans proračuna. 
 
V preteklem letu smo v športni coni Žogica redno vzdrževali vsa igrišča in okolico. Igrišča trži 
po posebni pogodbi najemnik gostinskega lokala. 
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje igrišč,  športne cone, obratovalne stroške, 
material  ter popravilo vodovodne instalacije v garderobah, zaradi izliva vode. 
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II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

 
PRIHODKI: 
Celotni prihodki so bili  lani  za 20 % višji kot leta 2013  in 6 % nad planom. 
Prihodki od obresti so bili lani  za 27 % manjši kot leta 2013 in 83 % nad planom. 
Prihodki od premoženja so bili lani  4 % manjši kot leta 2013 in 10 % nad planom.  Manj prihodkov 
je od najemnin poslovnih prostorov, ker  smo imeli enega najemnika manj, nekoliko več  od 
najemnin pokopališča in športne cone. 
Tudi prihodki od prodaje blaga in storitev so lani  manjši za 10 % kot leta 2013  in  za 17 %  večji 
od planiranih. 
Drugi nedavčni prihodki  so lani  6 % večji kot leta 2013 in 21 % nad planom. 
Donacije so bile za 25 % manjše kot leta 2013  in 23 % nad planom. Manj donacij smo prejeli za 
prireditve. 
Prihodki iz proračuna MONG so bili lani  za 69 % višji kot leta 2013  na račun sredstev za 
investicije (muzejska zbirka) in plan je bil v celoti realiziran.  
  
ODHODKI: 
Tudi celotni odhodki so bili lani  za 30 % višji kot leta 2013  in 18 %  pod planom. 
Povečanje odhodkov gre na račun investicije – muzejska zbirka na Soški cesti. 
Postavka plače in prispevki je za 3 % manjša kot leta 2013  in 7 % pod planom. Zmanjšanje 
izdatkov je v skladu z usmeritvijo interventnega zakona Vlade RS. 
Izdatki za blago in storitve so bili lani  za 12 % večji kot leta 2013  in 24 % pod planom. 
Višji izdatki so na račun tiskarskih storitev (večji obseg časopisa),  stroškov tekočega vzdrževanja 
(manjša  vzdrževalna dela na pokopališču), vzdrževalna dela za KS, stroškov intervencijskega 
popravila vodovodne instalacije v športni coni ter materiala in storitev 
Stroški delovanja  KS so bili lani  malo višji kot leta 2013 , manjši so bili stroški prireditev. 
Izdatkov za tekoče transfere ni bilo v skladu z navodili MONG. 
Investicijski odhodki so bili lani večji  za 70 % kot leta 2013 na račun investicije  muzejske zbirke 
na Soški cesti 31 in investicijskih del na pokopališču (sanacija dela zidu in obnova 
elektroinstalacije) in 14 % pod planom. 
 

2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 
Dolgoročna sredstva v upravljanju so v lanskem  letu za 2 % večja kot  leta 2013 na račun letošnje 
investicije. 
Kratkoročna sredstva so  bila lani  za 12 % višja kot leta 2013 na račun  nekoliko  večjega salda 
sredstev  konec leta, ki bodo v letu 2015 namenjena za stroške investicije muzejske zbirke,  ureditve 
okolice  pokopališča ter nekoliko  večjih terjatev  do kupcev  in večjega salda  neplačanih 
odhodkov. 
Na postavki dobroimetje pri bankah je  23 % sredstev manj kot leta 2013. 
Kratkoročne terjatve do kupcev so bile lani  večje za 25 %. 
Kratkoročne finančne naložbe so bile lani  za 16 % večje kot  leta 2013. 
Neplačani odhodki so bili lani  29 % večji kot leta 2013. 
Za 31 % so se zmanjšale tudi zaloge (podarjene knjige KS ob raznih priložnostih). 
Kratkoročne obveznosti so bile lani  za 8 % večje kot leta 2013. 
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Postavka  lastni viri in dolgoročne obveznosti  je za 2 % večja kot leta 2013. Za  3  % se je povečal 
splošni sklad na račun presežka prihodkov in investicije. 
Za 12 % so se zmanjšale druge dolgoročne obveznosti (poračun najemnine z  investicijskim 
vložkom  najemnika gostinskega lokala v športni coni). 
 

3. Izkaz uspeha  
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje presežek prihodkov nad odhodki. Sredstva so ostala na 
postavki pokopališče, delovanje KS,  investicije in vzdrževanje športne cone. 
Iz  leta  2013 so na skladu ostala sredstva  1.148,60 eur za ureditev ekoloških otokov, ker ekološki 
otok na Ul. XXX. divizije ni bil dokončan ter sredstva od pokopališča. Tako je stanje vseh  sredstev 
KS Solkan dne 31. 12. 2014  eur 44.279,92, ki se jih prenese na proračunske postavke:  investicije, 
delovanje KS, pokopališče, ureditev  ekoloških otokov in vzdrževanje športne cone.  
Sredstva, ki so nam bila lani dodeljena od MONG, so bila v celoti porabljena. 
Glede na zastavljene cilje menimo,  da je bil  plan realiziran skoraj v celoti -  investicija na karavli, 
muzejska zbirka se zaključuje, investicijsko vzdrževanje na pokopališču, prireditve, socialno 
področje, izdaja časopisa, upravljanje športne cone in pokopališča. 

 
ZAKLJUČEK:  
Svet KS Solkan je na seji 19. 2. 2014 o predloženem gradivu razpravljal in sprejel zaključni 
račun in poslovno poročilo za leto 2014. 
V letu 2014 je prišlo do zamenjave vodstva KS Solkan: Zaradi volitev je poročilo sestavljeno 
večinoma o delu sveta KS za mandat 2010-2014 in iz dela, ki ga je na treh sejah v letu 2014 
opravil novoizvoljeni svet. 
Zaključni račun je realen prikaz dela, prizadevnosti, stanja in celotne dejavnosti KS Solkan, ki ga 
lahko člani opravijo glede na dodeljena sredstva iz občinskega proračuna in tudi lastnih sredstev. 
Glede na sprejet občinski proračun za leto 2015 v KS Solkan nismo najbolj veseli, saj so sredstva 
okrnjena.   
 
 
                                                                                             PREDSEDNICA SVETA KS 
                                                                                                 mag. Darinka Kozinc  
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 

Krajevna skupnost Šempas je organizirana v skladu s Statutom Mestne občine ter Odlokom o organiziranju in delovanju 
krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica. 
 
Svet KS  sestavlja 7 članov. V letu 2014 se je svet sestajal na  rednih sejah. 
 
Na sejah je Svet KS obravnaval in potrdil zaključni račun za leto 2013. Pripravil smo predlog proračuna za leto 2014.  
V letu 2014 so bila izvedena dela – notranja prenova pleskarska dela in prenova sanitarij v objektu bivša cvetličarna – 
MIP. 
 
Na našo pobudo je svet MONG sprejel sklep, da se ob nogometnem igrišču obnovi zid in utrdi ograjo, ki je zelo nevarna 
za mimoidoče krajane in za sosednje hiše. V ta namen so nam bila  odobrena sredstva v višini 14.000,00 EUR.  Z našim 
prizadevanjem in s pomočjo G. Roberta Cenciča, smo projekt izpeljali v letu 2014. 
 
Zaključena dela – ureditev odvodnjavanja meteorne vode in obnova asfalta pri igralih.  
 
Imeli smo tudi razgovore z g. Brankom Pregljem v zvezi z ureditvijo cest . Dani so bili  predlogi in pobude za ureditev 
nekaterih cest v vasi. Širitev ceste v zaselku na Guno je bila izvedena. Žal v Novi vasi ta dela niso bila izvedena. 
Računamo, da bomo navedeno problematiko  rešili v letu 2015.  
 
Že leta 2010 je bil izdelan projekt in popis del za ureditev Krašanovega trga pri stari šoli. Zaradi pomanjkanja sredstev 
projekta v letu 2013 nismo izpeljali, izveden je bil v 2014.  Prav je, da je bil navedeni projekt izveden zaradi muzejske 
sobe posvečene Mehdiju Huseynzadehu - Mihajlu -  azerbajdžanskemu heroju. Zaradi  obiska tujih turistov je potrebno, 
da je urejena okolica muzeja. Računali smo, da bomo pridobili za to sredstva s strani MONG, kar nam je bilo 
obljubljeno. Ker nam teh sredstev MONG ni namenila, smo z deli  začeli sami. Finančno zadevo smo reševali s 
kompenziranjem odprtih terjatev najemnikov, ki so nam dela izvedli ( Slejko Gradnje ). Urejen je bil tudi parkirni 
prostor pri ekološkem otoku in trgu F.Krašana. Suhi zid smo izvedli s sredstvi KS. Dovoz gramoza in ureditev nam je 
izvedel CPG Gorica. Stroški so bili kriti s strani MONG. 
 
Zaključili smo dela pri ekološkem otoku za odlaganje kosovnih odpadkov, kar je pripomoglo k urejenosti okolja. 
Ekološki otok že deluje.  
 
Iz EU so bila odobrena  sredstva za obnovo vodnjaka Brida. Dela iz tega projekta so bila skoraj v celoti izvedena in 
izpeljana je bila otvoritev. Projekt je vodil G. Oton Mozetič, ki je še dolžan zagotoviti dotok tekoče vode iz rezervoarja. 
Pred otvoritvijo vodnjaka je bilo urejeno  križišče pri vodnjaku, zgrajen je bil podporni zid in razširitev cestišča delno iz 
EU sredstev in delno iz sredstev s strani oddelka za Okolje in prostor (ga. Silvana Matelič ). Sredstva za nabavo 
kamenja, za omenjeni zid in prevozi le tega so bili financirani s sredstev KS. V ta namen je bilo odkupljeno zemljišče s 
strani MONG.  
 
Obnovljena je bila kapelica na Gunu in kip Marije z detetom iz 16.stoletja. Po obnovi je bil kip prenesen (z reverzom ) 
v Šempasko cerkev Svetega Silvestra, kjer se tudi sedaj nahaja.  
 
Projekte izvajamo z minimalnimi sredstvi, ki nam jih občina dodeli. Moramo se gospodarno obnašati in pridobivati 
sredstva z najemninami. Časi so težki in vsi najemniki nimajo finančnih sredstev za sprotno plačevanje. Novih 
interesentov za najem prostorov pa žal ni. Prostore, ki jih dajemo v najem, je potrebno vzdrževati.    

 
 

I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
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0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
38107  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 

Postavka je bila glede na rebalans proračuna realizirana cca. 99%. Ostala sredstva smo prenesli v leto 2015. Sredstva 
bodo uporabljena za vzdrževanje objektov, kot tudi za ureditev okolice. V proračunu imamo predvidena sredstva cca. v 
znesku 29.000,00 EUR z 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. 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
38101  Delovanje KS 

V znesku 17.857,01 EUR 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 2014. Postavka je bila realizirana  
83%. Pri tej postavki smo maksimalno varčevali. 
 

38102  Prireditve in praznovanja 
Sredstva so bila porabljena za pogostitve gostujočih - nastopajočih in delegacij. Letos že tretje leto  novoletne okrasitve 
kraja nismo izvedli. Za to namenjena sredstva smo porabili za novoletno obdaritev otrok vrtca in Osnovne šole Šempas. 
Sredstva so bila porabljena 100%. 
 
PRIREDITVE:  opis dejavnosti: 
Kulturno društvo Lipa in Turistično društvo Šempas sta skupaj z nami organizirali več kulturnih prireditev. Zelo 
pomembna je že tradicionalna kulturna prireditev »Domovina je ljubezen«. Na prireditvi so nastopili pevskih zbori iz 
vseh mejnih držav.  
V naši KS se je odvijal  Festival vin, za katerega pa ne prejmemo niti sredstev za najemnino dvorane. 
V letu 2014 so Muzejsko sobo posvečeno heroju Mihajlu obiskale številne pomembne azerbajdžanske delegacije. 
Obiskali so nas: azerbajdžanski veleposlaniki na Dunaju, Budimpešti, Bratislavi, v Zagrebu, minister za energetiko in 
infrastrukturo, namestnik ministra za kulturo, podpredsednik azerbajdžanskega parlament, poslanci parlamenta, 
generali, direktor pomembnega azerbajdžanske naftne družbe SOCAR in razni pomembni podjetniki. Ob tej priliki smo 
jim pripravili manjše zakuske in nastop pevskega  zbora Lipa.  Ti obiski pomenijo za nas velik strošek, saj moramo 
poskrbeti tudi za ureditev tako notranjih prostorov objekta kot zunanjost – (okolico) objekta, kjer se muzejska soba 
nahaja. 
 
Turistično društvo Šempas je organiziralo že tradicionalno prireditev Mohorjevo in pohod po šempaških bregovih. 
 
Nogometni klub Vodice  organizira vsako leto Loverčičev memorial. 
 
Skupaj z organizacijo Rdečega Križa Šempas vsako leto poskrbimo za pogostitev starejših občanov. 
 
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  mi s svojimi sredstvi.  
 
 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
38103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Sredstva v znesku  2.520,49 EUR smo porabili za vzdrževanje krajevnih poti. 
Porabljenih je bilo 65 % sredstev. S sredstvi smo varčevali, ker smo predvidevali, da bodo lahko potrebna za 
vzdrževanje poti v primeru lanskemu podobnega neurja. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
38105  Kontejnerska mesta 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kontejnerskih mest: na Novem zidu, pri OŠ in pri pokopališču. 
Sredstva porabljena 100%. 
  

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
38106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 

Sredstva v znesku 4.441,16 so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča. Za košnjo , nasutje peska in za 
ureditev pokopališča. Sredstva so bila porabljena 50 %  glede na rebalans proračuna v 2014. To so sredstva, ki so v 
celoti naša in jih pridobimo z najemninami za grobove. 

 
 
II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Skupaj prihodki so v lanskem letu znašali                        83.259,49 EUR 
Skupaj odhodki                                                                     83.602,15 EUR 
Proračunski presežek/ primanjkljaj                                 -      342,66 EUR                                                          
 
Stanje sredstev na računih na dan 1.1.2014  je bilo      29.389,43 EUR. 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je bilo    29.049,77 EUR 
 
 

2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  so        982.191,28 EUR 
Popravek vrednosti osnovnih sredstev opreme in 
drobnega inventarja                                                           226.865,96 EUR 
Kratkoročna sredstva, razen zalog in AČR:                       40.803,60 EUR  
Denarna sredstva na rač., tek. odhodki, terjatve, 
 investicijski  odhodki – skupaj                                            29.046,77 EUR 
 
Kratkoročne obveznosti in PČR                                  
(dobavitelji,  kratkoročne obveznosti, bančni stroški )     11.756,83 EUR   
Kratkoročne terjatve do kupcev                                             7.675,26 EUR 
 
 

3. Izkaz uspeha  
PRIHODKI V LETU 2014                                                          83.259,49 EUR 
ODHODKI V LETU 2014                                                          83.602,15 EUR 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ                        -    342,66 EUR 
SREDSTVA NA RAČUNU  NA DAN 31.12.2014                   29.046,77 EUR 
KRATKOROČNE TERJATVE ZNAŠAJO 
 NA DAN 31.12. 2014                                                               7.675,26 EUR 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI                                                 4.081,57 EUR                                          
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Iz računovodskega poročila in njegovih prilog so razvidni finančni pokazatelji poslovnega stanja in sredstev, s katerim 
upravlja KS Šempas. 
 
Nadzornemu odboru in svetu predlagam, da računovodsko in poslovno poročilo obravnavata in ju potrdita. 

 
 
ZAKLJUČEK:  

Želimo dokončati dela, ki so kot nedokončana v prvi točki navedena: napeljava vode do  vodnjaka Brida. Potrebno je 
urediti še zemljiško knjižno  lastništvo z Mercatorjem v objektu Zadružni dom. 
 
Naša ideja je tudi izgradnja  hostla (v Zadružnem domu),  v kolikor bi pridobili nepovratna sredstva iz EU. V ta namen 
je bil že izdelan projekt. Organizirali smo tudi sestanek  z direktorjem RRA g. Črtomirjem Špacapanom, ki nam je 
obljubil pomoč pri pridobivanju sredstev. V kolikor to ne bo možno, bi bili prostori primerni za zdravstveno in zobno 
ambulanto ali za prostore, ki bi jih lahko oddali v najem. Glede na to, da se število prebivalcev v kraju povečuje bi bila 
to za kraj velika pridobitev. Enako tudi pridobitev v korist  sosednjih KS. 

 
 

                                                                                                          Predsednica Sveta KS Šempas: 
                                                                                                                      Barbara Kante 
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KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVO 
 
 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 
 
Uvod: 
Člani Sveta KS Trnovo smo si za leto 2014 za cilj zadali obnovo »VAŠKEGA JEDRA« tako da bo le-to urejeno na 
način, ki bo v ponos nam, ki tu živimo ter da bo ostalo v lepem spominu vsem, ki bodo obiskali naš kraj. Nadaljevali 
smo s povezovanjem  in druženjem krajanov, saj smo poskrbeli, da so se v dvorani vsakodnevno  odvijale 
rekreacijsko – družabne aktivnosti, kjer se ljudje družijo, zabavajo, rekreirajo... V dvorani smo zamenjali dotrajana 
okna, odrske zavese, ..uredili smo kontejnersko mesto v centru vas. 
 

I. Obrazložitev realizacije finančnega načrta 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
39110  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
 Realizirali smo vse plansko zastavljene cilje. 
 
Postavka je bila realizirana v višini 100 % glede na dodeljena sredstva. 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
 
Zaradi racionalnosti porabe sredstev so bila izvedena javna naročila . Izbrali smo ponudnika z najugodnejšo ceno ter 
z dobrimi referencami s tega področja. Vsa načrtovana dela so bila realizirana. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
 
39101  Delovanje KS 
Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške električne energije, 
ogrevanja, telefona, zavarovanja za objekte, vzdržeavanja internetne strani, pisarniškega materiala, drobnega 
inventarja in poštne stroške. 
 
 
39102 Prireditve in praznovanja 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko: 
 
- počastitev slovenskega Kulturnega praznika z gledališko predstavo in zakusko za vse     
  obiskovalce, 
- organizacija in izvedba Krajevnega praznika 2014, 
- postavitev spominske plošče baronu Winklerju pri Nemcih, 
- Miklavževanje in prižig lučk na novoletni jelki, 
- obdaritev starejših krajank in krajanov. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
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39103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti, ki vodijo k naseljenim objektom, ker pa niso asfaltirane jih je ob 
vsakokratnem deževju potrebno sanirati, pripreljati pesek ter izravnati strojno ter ročno.  
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
39107  Kontejnerska mesta 
- izdelava kontejnerskega mesta  »za dvorano« 
 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
 
Za to investicijo smo pridobili več ponudb ter izbrali  izvajalca, ki je bil veliko cenejš od ostalih.  
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
39108  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov financirali stroške vzdrževanja pokopališča, 
čiščenje …ipd.  
 

II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
1. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki so bili realizirani od najemnine za trgovino, zaračunali smo delež stroškov za električno energijo Mobitelu, 
ki jo porabi za bazno postajo, katero ima nameščeno na dvorani.  
Prihodki v letu 2014 so znašali                                                     57.314,10 eur 
Odhodki v letu 2014 so znašali                                                     55.320,90 eur 
 
Presežek prihodkov nad odhodki                                                   1.993,20 eur 
Presežek prihodkov se prenese v leto 2015. 
 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2014 je bilo                    2.214,01 eur. 
 
2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju: 
Iz bilance stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 
63.826,16 eur. Dolgoročna sredstva sestavljajo nepremičnine v vrednosti 54.980,86 eur in oprema v vrednosti 
8.845,15 eur. 

 
 
Kratkoročna sredstva: 
Znašajo skupaj 5.035,43 eur in predstavljajo: 
 

• denarna sredstva na računih              2.214,01 eur 
• kratkoročne terjatve do kupcev      618,50 eur 
• kratkoročne terjatve do NUPD         0,25 eur 
• neplačani odhodki               2.202,67 eur 

 
Skupaj aktiva znaša 68.861,59 eur. 
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Kratkoročne obveznosti: 

Znašajo skupaj 2.821,42 eur in predstavljajo: 
• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev             2.201,83 eur 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN           0,84 eur 
• neplačani prihodki                                                 618,75 eur 

 
Splošni sklad : 

Na dan 31.12.2014 znaša 66.040,17 eur. 
 

Skupaj pasiva znaša 68.861,59 eur. 
 
3. Izkaz uspeha  
Prihodki v letu 2014                                                          57.314,10 EUR 
Odhodki v letu 2014                                                          55.320,90 EUR 
 
Proračunski presežek                         -                               1.993,20 EUR 
Sredstva na računu 31.12.2014                                        2.214,01 EUR 
Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014                            618,75 EUR 
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2014                    2.202,67 EUR  

 
ZAKLJUČEK:  
. V KS Trnovo je bilo v letu 2014 kar nekaj lepih stvari, saj, kot smo obljubili in verjeli, nam je uspelo izpeljati vse 
načrtovane investicije in projekte, res pa je, da ni bilo vedno lahko. 
Poskrbeli smo tudi za druženje in zabavo, tako smo za Kulturni praznik organizirali predstavo 
amaterskega gledališča, ob Krajevnem prazniku smo organizirali otroške delavnice, pripravili 
kolesarjenje za vsakogar ter se zabavali ob plesni glasbi. Na predvečer krajevnega praznika nas je s 
koncertom počastila Vokalna skupina »Kresnice« v organizaciji Društva žena in deklet. Sodelovali in 
pomagali smo pri postavitvi in odkritju spominske plošče sokrajanu baron Winklerju pri Nemcih. Ob 
obisku Miklavža in šolskega bazarja smo prižgali lučke na novoletni jelki...leto pa smo zaključili ob 
skupnem Silvestrovanju, kjer smo pripravili zabavne igre ter presenečenje noči. Navdušenje prisotnih je 
bilo tako veliko, da smo obljubili, da bomo to ponovili tudi konec naslednjega leta. 
Velike pohvale je bila deležna tudi obnova vaškega jedra, kjer smo uredili stavbo avtobusne čakalnice, 
postavili mize in klopi za mimoidoče, smetnjake, oglasne ter info table, pitnik s tekočo pitno vodo,.... 
uredili smo parkirna mesta ter zasadili drevesa.  
Za dvorano smo uredili novo kontejnersko mesto, v vsak zaselek v KS smo skupaj z Gasilsko zvezo 
postavili omarice z opremo za gašenje požara. Tam, kjer ni hidrantov se je nabavilo potopne črpalke.  
Marsikaj lepega smo doživeli v letu 2014, veliko dobrega načrtujemo za prihodnje. 
Bodimo strpni, razumevajoči in pošteni, vselimo se življenja in bogatimo ga drug drugemu, ne obupajmo, 
pomagajmo.  To bo naše vodilo tudi v prihajajočem letu. 
 

Predsednica sveta KS Trnovo: 
           Kerstin Podgornik 
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I I I .  
N AČRT  R A Z V O J N I H  P R O G R A M O V  
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3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

 

 

12 - OBČINSKA UPRAVA 

02019001 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

OB084-13-0002 - Priprava projektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 so bile izvedene aktivnosti v povezavi s pripravo strokovnih izhodišč za urejanje in konkretizacijo 
projektov. Izvedene so bile tudi vse predvidene aktivnosti za leto 2014 v okviru čezmejnega projekta »Bimobis«. 
V letu 2014 so bile v okviru proračunske postavke izvedene aktivnosti vezane na pripravo naslednjih projektnih 
predlogov oz. projektov: izvedba parcelacije, pridobitev služnosti ter izvedba postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za Brv čez Sočo; izdelava dokumentacije za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na 
območju naselja Prvačina; projektna dokumentacija in recenzija projektne dokumentacije za izvedbo kolesarskih 
poti na območju mesta Nove Gorice; cenitev obmejnih objektov, izdelava projektne dokumentacije za odstranitev 
obmejnih objektov ter ureditev prometa ipd. V okviru čezmejnega projekta »Bimobis« so bila sredstva porabljena za 
izdelavo akcijskega načrta za trajnostno mobilnost ter za izdelavo analize medkrajevne in čezmejne mobilnosti. 
Doseženi cilji v okviru projekta 

Namen in cilj porabe sredstev je predvsem konkretizacija projektnih predlogov in projektnih nalog, za izdelavo 
celovite projektne in investicijske dokumentacije z namenom pravočasne priprave projektov za izvedbo ter za 
zagotovitev možnosti pridobitve sredstev in državnih in EU virov. Z aktivnostmi so prišli do konkretizacije 
projektnih predlogov in projektnih nalog. 
 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

OB084-13-0003 - Nakup računalnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za nabave opreme so bila izpeljana javna naročila malih vrednosti oz. zbiranje ponudb. Vse cene so bile dodatno 
preverjene in primerjane s ponudbo na spletu, kar je omogočilo ugoden in gospodaren nakup primerne opreme. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z nabavo opreme smo posodobili informacijski sistem v upravi ter zagotovili nemoteno delovanje računalniške 
strojne opreme v skladu z gospodarnim ravnanjem z premoženjem v lasti občine. 

 

04029002 - Elektronske storitve 

OB084-13-0004 - Nakup programske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V celoti ni bila izvedena nadgradnja finančno knjigovodskega sklopa programske opreme za namene elektronskega 
potrjevanja in hranjenja e-računov kar pa trenutno ne vpliva bistveno na procese in delo uprave na tem področju. 
Sredstva so bila namenjena za nadgradnje in nove module aplikativnih rešitev prostorskega, dokumentnega ter 
finančnega informacijskega sistema. Glede na to, da so vsi delovni procesi že več let informacijsko podprti, z 
nadgradnjami in dokupi dodatnih modulov zagotavljamo prilagoditve zahtevam razvoja zunanjih sistemov s 
katerimi komuniciramo. Razvoj poteka v smeri brezpapirnega poslovanja z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil, 
ki omogočajo elektronsko podpisovanje dokumentov ter elektronske izmenjave podatkov in dokumentov. 
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Doseženi cilji v okviru projekta 

Z nabavo smo poskrbeli za nemoteno delovanje programske opreme in sicer zmanjšali število izpadov in skrajšali 
odzivni čas. Ob nabavi smo se obnašali racionalno. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0005 - Investicijsko vzdrževanje in obnove posl. prost. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 

Sredstva so bila izkoriščena. v okviru planiranih. Najvišji delež v porabi sredstev predstavlja je kompenzacija z Polo 
in, ki se je končala konec avgusta 2014, odstranitev nadstreška na MP Solkan (15.300 €)  ter povrnitev sredstev 
MOSTOVN-i za ureditev  pož.  varnosti (3.500 €). 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Dosegli smo cilj gospodarnega ravnanje z nepremičnim premoženjem. S kompenzacijo smo rešili problematiko 
neplačil. 

 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

OB084-13-0007 - Nakup pohištva in druge opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Poraba je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev. Največji strošek je bil nakup pisarniškega pohištva 5000 €, 
zamenjava mikrofonov v veliki sejni dvorani (4.300€). Nabavljena je bila tudi klima naprava za medgeneracijsko 
središče na Gradnikovih brigadah 33.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Opremili smo prostore v katerih je primanjkovalo opreme. 

 

OB084-13-0008 - Inv. vzdrževanje in obnove upravne stavbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 nismo izvedli večjih investicijsko vzdrževalnih del. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Zaradi racionalizacije nismo izvajali vseh predvidenih del, ki niso bila nujna. 

OB084-13-0139 - Streha in okna upravna stavba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru postavke so bila sredstva porabljena za izdelavo varnostnega načrta za obnovo strehe in popis del. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Šli smo v javni razpis, na katerega se ni prijavil noben ponudnik. 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB084-13-0009 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 

Porabljena sredstva so zagotovila: 
• redno vzdrževanje javnih zaklonišč in prostorov oz. skladišč civilne zaščite; 
• vzdrževanje poligona za trening reševalnih psov;  
• vzdrževanje opreme in tehničnih sredstev enot , štabov in služb civilne zaščite;  
• nakup zaščitne in reševalne opreme ( po načrtu nabave opreme enot.) 
• skupni stroški za elektriko, vodo, odvoz smeti, ogrevanje in za čiščenje zaklonišč in     prostorov CZ, satelitski 

mobitel ; 
• najemnino za prostore ( Štab CZ v Gasilskem domu Nova Gorica )  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Zagotovili smo stabilen in učinkovit sistem hitre intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Z ukrepi se dosega 
optimalno operativno pripravljenost sil in sredstev civilne zaščite.  

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB084-13-0010 - Zagotavljanje in vzd. objektov in opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Skladno s planom nabav Poveljstva JGS in Načrtom razvojnih programov so bila sredstva (poleg deleža 
soustanoviteljev in lastnih sredstev JZ- požarni sklad) namenjena nabavi izdelave nadgradnje ter nabavi opreme za 
vozilo za nevarne snovi ter nabava 18 intervencijskih oblek. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Zagotovili smo učinkovito operativno pripravljenost Javne gasilske službe. 

 

OB084-13-0011 - Sredstva iz požarnega sklada 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila v celoti razporejena PGD Čepovan, Dornberk in Nova Gorica in služijo vzdrževanju njihove 
operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Odbor Mestnega sveta za razdelitev sredstev požarnega sklada je razdelil sredstva na podlagi vnaprej sprejetih meril, 
skladno s trenutnimi potrebami in okviru razpoložljivih sredstev. Zagotovili smo učinkovito operativno 
pripravljenost Javne gasilske službe. 

 

OB084-13-0140 - Novogradnja gasilskega doma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru porabe je bila izdelana in plačana študija za novogradnjo gasilskega doma 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izdelala se je študija. 
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OB084-13-0141 - Investicije v osnovna sredstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila nakazana Javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost za nabavo osnovnih sredstev na 
podlagi zahtevkov in ob predložitvi računov iz katerih se izkazuje dejanska nabava. Poraba je bila skladna s 
finančnim načrtom nabav javnega zavoda. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z investicijami se pomaga dosegati nemotenega delovanja javnega gasilskega zavoda. 

OB084-13-0180 - Vozilo za gašenje gozdnih požarov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila na podlagi zahtevka in dokazil nakazana gasilskemu društvu za nabavo vozila za gašenje gozdnih 
požarov na podlagi sklepa poveljstva gasilcev.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z investicijo so se izboljšali pogoji za nemoteno delovanje PGD Čepovan. 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB084-13-0012 - Spodbude za urejanje zemljišč, posp., razvoj kmet. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva v obliki državnih pomoči spodbujajo investicije na 
področju pridelave in predelave hrane na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi 
javnega razpisa v skladu z nameni iz Odloka o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v 
kmetijstvu in podeželju v mestni občini Nova Gorica. Višji delež pomoči v okviru razpoložljivih sredstev so prejele 
čiste kmetije in kmetijska gospodarstva na območjih z omejenimi dejavniki.  

Sredstva so bila namenjena in porabljena po javnem razpisu v skladu z veljavnim odlokom sofinanciranje osnovne 
kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Za ukrepe v osnovno kmetijsko pridelavo in dopolnilne dejavnosti določene v javnem razpisu so bila razdeljena vsa 
sredstva med 50 upravičencev. Z razdeljenimi sredstvi smo prejemnikom pomoči pomagali: izboljšati učinkovitost 
in konkurenčnost, ustvarjati primeren dohodek in spodbujali trajnostni razvoj kmetijstva.  

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB084-13-0013 - Cilj 3 – livingfountains 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Iz proračunske postavke so bila v letu 2014 financirana zaključna obnovitvena ( gradbena in instalacijska) dela na 
vseh  vodnjakih, dodatno pa je bil obnovljen vodnjak v Braniku 

 ( Preserje-Vidmarska vas ). 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Obnovitvena dela  so bila izvedena  v planirani dinamiki. Doseženi so bili vsi cilji  projekta.  
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11029003 - Zemljiške operacije 

OB084-13-0015 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na območju Mestne občine Nova Gorica so bile okoli leta 1980 v naravi izvedene komasacije v glavnem za potrebe 
pridelave sadja in grozdja, ki pa niso bile vnesene v uradne evidence (kataster in zemljiška knjiga). Zaradi tega so 
imeli lastniki in uporabniki teh zemljišč probleme pri prometu s kmetijskimi zemljišči, pridobivanjem sredstev za 
obnovo, urejanjem zakupov,… S prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 
pridobili sredstva za ureditev stanja  na kompleksih Rimci I, Rimci II, Hrastov hrib in Cerovo-Obramovec.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so bila porabljena v skladu s prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev za izvedbo del, ki so bila 
predvidena v letu 2014: ureditev oboda komasacijskega območja, izdelavi elaborata ureditve meje na 
komasacijskem obodu, izdelavi elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada, izdelavi elaborata idejne 
zasnove nove ureditve zemljišč,... 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

OB084-13-0035 - Sof. vzdrževalnih del na gozdnih cestah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
MONG je sofinancirala izvedbo vzdrževalnih del, na podlagi tripartitne pogodbe med MONG, MKO in Zavodom 
RS za gozdove Slovenije. Mestna občina Nova Gorica je skladno z  ZJN–2B izbrala izvajalca vzdrževalnih del. 
Nadzor nad izvedenimi deli je v okviru svojih pristojnosti izvajal Zavod za gozdove Slovenije.  

Zavod za gozdove Slovenije je pripravil program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2014, ki je vezan na priliv 
sredstev iz naslova pristojbin in proračuna RS in sicer posebej za državne gozdove in zasebne gozdove. Planirana 
dela so bila v celoti realizirana. 

Ostala sredstva (do 100 %) so bila rezervirana za morebitne intervencije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Zaradi racionalnosti porabe je bil kljub evidenčnemu postopku izpeljan postopek zbiranja ponudb in dosegli cilj 
gospodarnosti. 

Vsa dela , ki so bila planirana, so bila tudi izvedena. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je ZGS še pred izbiro 
izvajalcev moral zmanjšati obseg del, ki jih je želel izvesti in sicer v okvir sredstev, ki jih predvideva pogodba  z 
MKO. 

 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

OB084-13-0016 - Energetski koncept 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Del sredstev je bil porabljen za storitve, ki jih za občino na podlagi letne pogodbe izvaja energetski manager – zavod 
GOLEA (izdelava letnih poročil, informiranje občanov, izobraževanje javnih uslužbencev in hišnikov oziroma 
vzdrževalcev stavb, upravljanje sistema energetskega knjigovodstva v javnih stavbah, iskanje finančnih virov). 
Obenem je občina pristopila k izdelavi novega Lokalnega energetskega koncepta, strošek izdelave le-tega je skupaj s 
stroškom izvedbe preliminarnih energetskih pregledov deloma bremenil postavko. Del sredstev je bil porabljen za 
pripravo dokumentacije potrebne za objavo razpisa za celovito obnovo javne razsvetljave. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Gre za dolgoročni projekt, ki služi kot osnova za zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo, povečevanju 
zanesljivosti lokalnih energetskih omrežij in sistemov, spodbujanje učinkovite rabe energije, uvajanje obnovljivih 
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virov ter spodbujanje ekonomičnosti na področju energetike. Načrtovana je bila izdelava energetskih izkaznic za 
objekte v lasti občine, naveden projekt se je zamaknil v leto 2015. Pristopilo pa se je k izdelavi novega lokalnega 
energetskega koncepta občine, za katerega je bila predvidena le novelacija obstoječega dokumenta. 

 

OB084-13-0017 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Obnovitvena in interventna popravila vročevoda (na delu vročevoda od poslovne stavbe KENOG-a do Vojkove 
ceste, Kidričeva, Cankarjeva in Gradnikova ulica), interventna in obnovitvena dela na toplotnih postajah(trgovska 
hiša, manjša dela na posameznih toplotnih postajah na Gradnikovi), obnovitvena dela na kotlovnicah (Sedejeva in 
Marija Kogoja), zagotovitev priklopa novih uporabnikov (Zavarovalnica Triglav, NKBM, stavba Pokrajinskega 
arhiva Nova Gorica in restavracija Vrtnica ter gimnazija Nova Gorica) ter ostala manjša dela na sistemu daljinskega 
ogrevanja. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Poleg nujnih interventnih del na vročevodnem omrežju so bila izvedena tudi manjša obnovitvena dela na centralni 
kotlovnici in kotlovnici v Ulici Marija Kogoja. Ključna je bila izvedba novih priklopov na sistem daljinskega 
ogrevanja, kjer so bila dela izvedena občutno nad prvotno načrtovanimi. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB084-13-0018 - Nujne in nepredvidene sanacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so namenjena sanaciji nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni infrastrukturi. Te 
investicije so običajno nadaljevanje del, ki so se predhodno začasno izvedla za zagotovitev osnovne varnosti v 
prometu. Pretežen del sredstev pa gre za ureditev cestnih podpornih konstrukcij pri sanaciji usadov, popravilo 
dotrajanih podpornih zidov, mostov, sanacijo brežin, propustov in za namestitev nujnih varnostnih ograj. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Zagotavljali smo stabilnost cest, cestnih objektov in brežin ter odstranjevanje nevarnosti, ki ogrožajo prometno 
varnost. Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno zagotovili zastavljene cilje.  

 

OB084-13-0019 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so namenjena za sanacijo posameznih delov pločnikov in ostalih odprtih pohodnih javnih površin, za 
ureditev odvodnje, in sanacijo posedkov vozišč ter za manjše asfaltne prevleke vozišč ipd.  Z navedenim se poskuša 
doseči osnovno prometno varnost hkrati pa preprečiti nadaljnje propadanje prometnih površin. Žal pa je navedeno z 
razpoložljivimi sredstvi težko dosegljivo. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljene cilje.  

 

OB084-13-0020 - Ščedenska cesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izdelan idejni projekt ureditve ceste, pločnika in kolesarske steze na odseku od obvoznice Solkan do Kekčeve poti. 
V okviru idejnega projekt obdelana varianta nove priključne ceste za   za Pavšičevo naselje (en priključek za obe 
naselji Varda in Pavšičevo naselje), kar se je izkazalo za strokovno boljšo, pa tudi ekonomsko ugodnejšo varianto. 
(rešitev podprla tudi Komisija za okolje in prostor MONG). V letu 2013 so stekli tudi razgovori s tangiranimi 
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lastniki, dokončnih dogovorov še ni. V letu 2014 je MONG nadaljevala z dogovarjanjem z lastnikom, katerega 
zemljišče je tangirano z novim priključkom za naselje Varda. Izpeljana je bila tudi recenzija idejnega projekta. 
Nadaljnji postopek izvajanja investicije (potreba po izdelavi OPPN-ja ) še ni dogovorjen. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Večletna investicija. V skladu s finančnim planom pridobljena dokumentacija. Sama izvedba investicije  v obdobju 
2015-2018 ni predvidena. Je pa investicija z vidika prometne varnosti in večje propustnosti omrežja, nujna. 

 

OB084-13-0021 - Prvomajska ulica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izdelana je bila dopolnitev PZI dokumentacije na območju križišča pri OBI-ju, vezano na dogovarjanja s 
tangiranimi lastniki zemljišč. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Aktivnosti MONG so vezane na samo gradnjo primarne infrastrukture, ki jo bo izvajal pogodbeni partner  
Erste group Immorent, na podlagi novega dogovora, do katerega v letu 2014 še ni prišlo. 
 

OB084-13-0024 - Ureditev ulice Vinka Vodopivca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izdelana izvedbena dokumentacija še za zadnjo, III. fazo pločnika,  med odcepom za grad Kromberk in križiščem 
pri gostišču Komel. Na trasi je potrebna tudi sanacija dveh premostitvenih objektov. V letu 2014 je bila izpeljana 
recenzija izvedbene dokumentacije. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2015 - pridobivanje zemljišč in v skladu s 
planiranimi finančnimi sredstvi tudi izgradnja. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Na podlagi dokumentacije je možen razgovor s prizadetimi lastniki, kar je osnova za nadaljevanje izvajanja 
investicije. Sama izvedba  investicije v obdobju 2015-2018 ni predvidena. I 
 

OB084-13-0025 - Cesta Dornberk – Oševljek 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Prvotno je bila investicija zastavljena kot ureditev asfaltne prevleke (dvoletna investicija). 

Pri pregledu dejanskega stanja na terenu in upoštevanju že zastavljenih aktivnosti v preteklosti, je bilo ugotovljeno, 
da je v delu trase projektirana tudi kanalizacija (fekalna in meteorna), ki pa še ni izvedena, zato je bilo  potrebno 
pripraviti dokumentacijo, ki te predvidene aktivnosti  uskladi. Dokumentacija predvideva tudi razširitev serpentine 
(omogočen prevoz avtobusa) in sanacijo plazu, ki ogroža cesto. Dokumentacija je bila recenziran in  predana 
naročniku. 

Izdelana PZI dokumentacija predlaga delitev celotne trase na 8 pododsekov, kar omogoča fazno gradnjo. V prvi 
polovici leta 2013  izvedena 1. faza (odsek 8 od vasi Gradišče do meje z občino Renče-Vogrsko). V drugi polovici 
izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za 2. fazo (odsek 3 – ureditev serpentine). Izvedba, ki je bila planirana za 
leto 2013/2014 se je zaradi težav z enim od tangiranih lastnikov ter zaradi slabega vremena  v celoti prenesla v leto 
2014. Odsek 3 je bil v letu 2014 v celoti zaključen. Izdelana je bila dokumentacija za meteorno kanalizacijo za 
naslednji odsek št. 6 (v samem naselju). Zaradi zamika plačila končne situacije za dela na odseku št. 3 v januar 
2015, sredstva za leto 2014 niso bila porabljena v celoti. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z izvajanjem rekonstrukcije ceste  se preprečuje propadanje vozišča in izboljšuje prometna varnost . Z vzporednim 
reševanjem odvodnjavanja se zmanjšuje tudi možnost zdrsov oziroma plazov. Cilj ureditev enega odseka letno ni bil 
v celoti realiziran, saj se je finančno pokritje investicije zavleklo v leto 2015. 

 



 

Stran 251 od 300 

OB084-13-0026 - Rekonstrukcije in sanacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za doseganje osnovne prometne varnosti in za preprečitev nadaljnjega propadanja občinskih javnih cest je potrebno  
sanirani krajše odseke lokalnih cest in javnih poti z asfaltno prevleko. To je tam, kjer so ceste že tako dotrajane, da 
klasično krpanje ni več racionalno, preostali del ceste pa še lahko počaka na kasnejšo sanacijo. Prav tako se v okviru 
postavke izvajajo  delne sanacije in rekonstrukcije cest in cestnih objektov. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljene cilje.  

 

OB084-13-0027 - Podaljšek Lavričeve ulice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Načrtovanje podaljška Lavričeve ulice se prilagaja in sledi načrtovanju odvodnika s Ščeden proti Prvomajski ulici in 
vzpostavi ustrezno prometno povezavo med solkansko obvoznico do Vojkove ulice, ki se nadaljuje po obstoječi 
Lavričevi.  

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 se je pričela izvedba občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki obravnava predvidene posege na 
območju. 

 

OB084-13-0028 - Vodovodna cesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Glede na obsežnost investicije Vodovodne ceste in križišča pri Komunali, se je  preverila možnosti etapne izgradnje. 
Izdelana je bila PZI dokumentacija za I. fazo, ki vključuje prestavitev vodovodnega črpališča in ureditev južnega 
kraka križišča (Avrigo, Hofer).  

Doseženi cilji v okviru projekta 

Iskanje rešitev, ki omogočajo etapno gradnjo. Investicija I. faze predvidena v letu 2016, v kolikor bo dosežen 
dogovor s tujimi partnerji (Hofer). 

 

OB084-13-0029 – Magistrala 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na postavki se je v letu 2014 realizirala investicija v ureditev trga  - med občinsko stavbo in lokalom Vrtnica – t.i. 
Trg Vrtnica, kot javni prostor direktno povezan z načrtovano celovito ureditvijo/rekonstrukcijo  Kidričeve ulice.  
Ureditev predstavlja sestavni del natečajne rešitve za magistralo. Izvedene so bile vse dejavnosti povezane s 
pripravo in izvedbo ter zaključevanjem investicije in predajo le-te v uporabo.  

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z investicijo se je uredil trg, ki je direktno povezan z celovito rekonstrukcijo Kidričeve ulice. 

OB084-13-0030 - Cilj 3 – CroCTaL 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 

Ureditev kolesarske povezave na liniji med Erjavčevo ulico( Nova Gorica) in obračališčem avtobusov ( Solkan), ki 
mestno središče povezuje z reko (športno-rekreacijsko območje). 

– projekt CroCtal –ETS Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 , financiran iz sredstev EU 
sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije : Gradbena dela –poseg na osi Erjavčeva-Gradnikova 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
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Doseženi so bili vsi cilji projekta. 

 

OB084-13-0031 - Krožna cesta Vitovlje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija vključuje postopno ureditev krožne javne poti skozi naselje Vitovlje v dolžini 5 km. S predstavniki KS 
Osek-Vitovlje opravljen ogled in pripravljena strategija. S projektom naj bi se kandidiralo za EU sredstva, zato je 
potrebna tudi ustrezna projektna dokumentacija. 

Za celotno traso izdelan geodetski načrt skupaj s certifikatom geodetskega načrta za pripravo projektne 
dokumentacije. Ker  v letu 2014 ni bilo predvidenih razpisov za EU sredstva, se je MONG skupaj s KS Osek-
Vitovlje dogovorila za sanacijo dveh najkritičnejših odsekov. Izdelan je bil geološko geomehanski elaborat in 
raziskave za potrebe ureditve dveh odsekov javne poti JP 784540 Vitovlje.  

Na podlagi teg dokumenta  je bila izdelana tudi izvedbena  dokumentacija za prvi odsek te ceste – PZI sanacije zidu 
in vozišča v dolžini 100 m v zaselku Dolenje.  

Doseženi cilji v okviru projekta 

Pridobivanje dokumentacije in dogovarjanja z lastniki, saj je prav pridobivanje zemljišč najtrši oziroma najdaljši 
proces v postopku izvajanja investicije. 

 

OB084-13-0055 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS pomenijo prioritetne posege na občinskih javnih  cestah na območjih 
krajevnih skupnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, kar je tudi cilj. Pri tem se izvajajo se tiste sanacije, ki 
presegajo vrednost rednega vzdrževanja. in sicer:  manjših asfaltne prevleke,  ureditev odvodnje  (jaški, rešetke, 
mulde, kanalete, obcestni jarki, izvedba in sanacija propustov) in manjše sanacije podpornih oziroma opornih zidov 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sorazmerno z razpoložljivimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljeni cilj. Izvedeno je bilo najnujnejše. 

 

OB084-13-0145 - Izgradnja kolesarskih stez 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru sredstev proračunske postavke je bila predvidena izvedba krožišča na Vojkovi ulici v Solkanu (Hermelika) 
ter umestitev kolesarske steze v krožišče z navezavo na obstoječo kolesarsko pot v smeri Nove Gorice. Sočasno se 
je v okviru postavke urejalo projektno dokumentacijo za izgradnjo kolesarske povezave ob potoku Koren (Južna 
kolesarska pot). 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Investicija zaradi prilagajanja izvajanju projekt CČN (zapora ceste na ulici Milojke Štrukelj) ni bila izvedena in je 
prenesena v naslednja leta. 

 

OB084-13-0146 - Zahodna vpadnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na osnovi potrjene projektne naloge za zahodno vpadnice je bila sklenjena pogodba za inženiring za potrebe 
priprave idejne zasnove in OPPN Zahodna vpadnica.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Naročila se je idejna zasnova. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB084-13-0036 - Prometna ureditev, signalizacija, 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru proračunske postavke se je uredilo nosilne konstrukcije usmerjevalnih tabel neprometne signalizacije v 
mestne središču Nova Gorica.  
V okviru proračunske postavke smo urejevali talno in vertikalno signalizacijo. Zamenjala se je dotrajana in uničena 
vertikalna signalizacija po celotni MO Nova Gorica.  
Uredili smo klančine (za invalide) v samem mestnem središču in parkirna mesta za invalide.     
Plačani so bili računi za postavitev cestnih ogledal na nevarnih in na nepreglednim cestnih odsekih.   
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru razpoložljivih sredstev smo izboljšali stanje, kjer je bilo nujno potrebno. 

OB084-13-0037 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru proračunske postavke se je obnovilo posamezne obstoječe prehode za pešce.  
Na novo se je uredilo in osvetlilo prehod za pešce na Šantlovi ulici in uredili in osvetlili so se prehodi za pešce na 
Gradnikovi ulici. Pridobilo se je dokumentacijo za začasno ureditev prehoda za pešce na Vodovodni ulici.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru razpoložljivih sredstev smo izboljšali stanje, kjer je bilo nujno potrebno. 
 

OB084-13-0038 - Mirujoči promet 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Uredili smo javna parkirna mesta v Ravnici.  Iz omenjene postavke se je financirala zamenjava dotrajanih robnikov 
ob cestah oz. hodnikih za pešce in del ureditve kolesarske steze na Ulici Gradnikovih brigad.  
V okviru proračunske postavke smo urejevali talno in vertikalno signalizacijo. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru razpoložljivih sredstev smo izboljšali stanje, kjer je bilo nujno potrebno. 
 

OB084-13-0039 - Ureditev mestnega središče Nove Gorice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru proračunske postavke so bile financirane dejavnosti investicije v ureditev javnih površin območja 
mestnega središča z namenom zagotovitve pogojev za revitalizacijo mestnega središča in ureditve le-tega glede na 
pomen Nove Gorice, kot regijskega središča. Nove Gorice. Z izvedbo investicije se je mestnemu središču Nove 
Gorice vrnilo oziroma zagotovilo njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega 
središča v mestni prostor, ki postaja žarišče različnih aktivnosti (socialno, kulturno ter politično prizorišče), in 
ustvarilo urejen skupni življenjski prostor namenjen srečevanju in druženju. Investicija je bila sofinanciran s strani 
MGRT, in sicer v okviru EU sredstev ESRR – Program za razvoj regij. 
Proračunska sredstva so bila v letu 2014 porabljena za izvedbo GOI del, izvajanje strokovnega gradbenega nadzora 
ter manjših stroškov povezanih z izvajanjem in zaključevanjem investicije. 
Ukrepi za doseganje ciljev: 
Investicija je imela zagotovljene vse pogoje za ustrezno izvedbo. Poleg izvajanja ukrepov za sledenje terminskemu 
planu ter zagotavljanja kvalitetne izvedbe so bili izvedeni ukrepi za uspešno črpanje EU sredstev. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 
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Investicija je bila uspešno izvedena in zaključena. Počrpali smo predvidena evropska sredstva. 
 

OB084-13-0158 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Namen projekta je bil zagotovitev urejene in varne infrastrukture na območju mestnega središča Nove Gorice. Cilj 
projekta je bil obnova komunalne infrastrukture na območju urejanja središča ter ureditev določenih objektov na 
območju investicije. Dejavnosti v okviru investicije so bile vezane na obnovo in delno dograditev dotrajane 
podzemne komunalne infrastrukture, obnovo in spremembo zunanjega izgleda fontane izgradnjo klančine.. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Investicija je bila uspešno zaključena in zanjo je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.  
 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB084-13-0041 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 

- Servisiranje omrežja JR  v skladu s sklenjeno pogodbo (zamenjava sijalk, dušilk, luksomatov, vžigalnih tuljav 
ipd…) - redno  vzdrževanje; 

- Interventne zamenjave dotrajanih oz. poškodovanih svetilk, drogov ter kablov po posebnem naročilu;  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj rednega vzdrževanja iz prve alinee je bil dosežen. Cilj druge alinee pa ni bil dosežen in je bil prilagojen 
razpoložljivim sredstvom. 

 

OB084-13-0151 - Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila namenjena za nadzor nad izvedbo investicije v celovito obnovo javne razsvetljave v Mestni občini 
Nova Gorica, ker do realizacije investicije ni prišlo tudi navedeni strošek ni nastal. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj energetsko učinkovita prenova JR v MONG ni bil dosežen. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB084-13-0045 - Pločnik Dornberk – Draga 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izdelana je bila tehnična in investicijska dokumentacije. S projektom je MONG kandidirala na razpisu za EU 
sredstva, žal neuspešno. Sredstva so bila porabljena za poplačilo dopolnitev dokumentacije in za stroške 
pridobivanja zemljišč za gradnjo pločnika. V septembru 2013 je bil izbran izvajalec del. Vsa dela, ki so bila 
planirana za leto 2013 niso bila izvedena. Poglavitni vzrok je slabše nosilni material, kot je bil predviden z 
dokumentacijo, kar je zahtevalo dodatne projektne rešitve in posledično izpeljavo pogajanj z izbranim izvajalcem za 
dodatna dela. Dodatno so k zamiku prispevale še slabe vremenske razmere. V decembru so se izvedla najnujnejša 
dela, ki so omogočala varno začasno zaprtje gradbišča in odstranitev semaforske zapore ceste v času praznikov. 
Investicija se je nadaljevala v letu 2014. V celoti je bil zgrajen odsek pločnika od odcepa za Gradišče do odcepa za 
železniško postajo Dornberk in javna razsvetljava.  Dodatno je bilo, na podlagi soglasja DRSC, urejeno samo 
križišče z lokalno cesto Gradišče, kar je še dodatno povečalo varnost pešcev. Uspešno je bil izpeljan komisijski 
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pregled in cesta dana v promet. Zadnja faza pločnika do križišča za Zalošče se ni izvedla, saj potekajo dogovarjanja 
z DRSI za skupno projektno rešitev rekonstrukcije mosta čez železniško progo in vodenja pešcev čez most. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Kljub temu, da je končni cilj ureditev pločnika na celotni potezi, pa se je tudi z izgradnjo odseka od odcepa za 
naselje Gradišče do odcepa za železniško postajo Dornberk, izboljšala prometna varnost, zmanjšali so se  negativni 
vplivi na okolje.  

 

OB084-13-0046 - Pločnik Šempas 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija v pločnik je bila pogojena z izvedbo investicije DRSI v rekonstrukcijo mostu čez potok Tribušak. MONG 
je dolžna odplačati odškodnino  za odvzeto zemljišče in urediti cca 70 m pločnika od mostu do že zgrajenega odseka 
ob novem stanovanjskem bloku v Šempasu (smer Osek). DRSI je v letu 2013 pričela s sanacijo južnega dela mostu., 
na katerem MONG ni imela finančnih obveznosti. Dela so bila zaustavljena. DRSC je z deli na severnem delu mostu 
nadaljevala v letu 2014, ko je svojo investicijo potrdila tudi MONG (skupno reševanje pločnika, ki se ga vodi preko 
mosta). Urejen je bil pločnik ter gradbena dela za izvedbo javne razsvetljave. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V nadaljevanju( leto 2015) bo morala MONG urediti navezavo pločnika še na drugo stran mosta (smer Šempas) in 
javno razsvetljavo na celotni trasi,  v skladu z novimi predpisi. S tem bo dosežen končni cilj. 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB084-13-0047 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 smo objavili dva  razpisa in sicer Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij  in zagon novih podjetij ter javni razpis za spodbujanje 
promocijskih aktivnosti podjetij. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

S projektom spodbujamo razvoj podjetništva, in sicer razvoj novih proizvodov in storitev ter promocijo podjetnikov 
doma in v tujini. V skladu s pogoji javnih razpisov so bila sredstva skoraj v celoti porabljena.  

 

OB084-13-0048 - Preureditev poslovnega objekta Zeliščni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 

Zeliščni center Grgarske Ravne je bil zgrajen in opremljen za potrebe razvoja širšega območja Trnovske in Banjške 
planote s poudarkom na organiziranju pridelave in predelave zelišč. Sredi leta 2014 je bil Zeliščni center Grgarske 
Ravne oddan v najem konzorciju, ki ga sestavljajo štirje pravni subjekti na področju dela, ki je v skladu s 
postavljenimi smernicami razvoja Zeliščnega centra.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Do oddaje Zeliščnega centra v najem smo iz sredstev proračuna plačevali stroške električne energije, stroške takse 
za pridobitev uporabnega dovoljenja ter stroške nadzora in izdelave projektne dokumentacije za ureditev prvega 
nadstropja. 
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OB084-13-0049 - Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so namenjena za  sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC), ki bo izboljšal 
kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, brezposelne, 
občane in drugo zainteresirano javnost, obenem pa se bodo v njem izvajali tudi programi za izobraževanje odraslih. 
V sklopu MIC-a bomo pridobili laboratorije, delavnice, učilnice, svetovalni center za IKT za šole. 

Izgradnja MIC-a pomeni priložnost za nadgradnjo obstoječe ponudbe pri poklicnem in strokovnem izobraževanju v 
smislu vseživljenjskega učenja in pridobitve kvalifikacij, povečan dostop do izobraževanja s pomočjo novih 
tehnologij, kot tudi podporno infrastrukturo mladim inovativnim podjetjem s področja tehničnih in naravoslovnih 
smeri.  

V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica zagotovila dodatnih 120.000,00 EUR za dokončanje sofinanciranje 
investicije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so bila v letu 2014 v celoti nakazana.   

 

OB084-13-0184 - Finančne spodbude podjetnikom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v naslednji finančni perspektivi 2014 
-2020 izvajamo tudi  ukrep; 

spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne 
dejavnosti v dejavnosti v Mestni občini Nova Gorici(sofinanciranje plačila komunalnega prispevka največ v višini 
80% upravičenih stroškov) 

 
Doseženi cilji v okviru projekta 

S subvencioniranjem komunalnega prispevka želi Mestna občina Nova Gorica spodbuditi investicije v izgradnjo 
proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti in s tem pozitivno 
vplivati na rast števila zaposlenih in gospodarsko rast. 

Ukrep je bil izveden v letu 2014  prvič in sicer preko javnega razpisa. Realizirana je bila  ena vloga in sicer v višini 
31.707 EUR. Ukrep je dolgoročne narave, zato bo v letošnjem letu razpis odprt celo leto, da bomo vsem 
investitorjem, ki izpolnjujejo pogoje, omogočili prijavo na razpis.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB084-13-0051 - Rekonstrukcija in dozidava več.objekta v Lokovcu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Prvotno je bila za namene izvajanja različnih družbenih, izobraževalnih, kulturnih dejavnosti  predvidena ureditev 
objekta za programske vsebine društev in krajanov na lokaciji »stare trgovine« vendar se je v soglasju s 
potencialnimi uporabniki zaradi racionalizacije investicije le-to preneslo na lokacijo »stare osnovne šole« za katero 
je bilo potrebno urediti ZK stanje, pripraviti programsko zasnovo objekta  ter pripraviti PZI dokumentacijo na 
podlagi katere bo izvedena obnova objekta. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo objekta in DIIP za predviden projekt. Izdelan je bil 
elaborat parcelacije in pričetek odkupa manjkajočih delov parcel. Projekt bo prijavljen za prijavo na  razpis za 
pridobitev sofinanciranja izgradnje in opreme. 
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OB084-13-0052 - Cilj 3 – Solum 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Projekt je bil namenjen promociji lokalno tipične ponudbe in vinske kulture. V ta namen je bilo izvedenih več 
promocijskih dogodkov, uredili pa smo tudi promocijsko – degustacijski center in vinoteko Solum v središču Nove 
Gorice. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V sklopu projekta so bili doseženi vsi predvideni cilji: izdelana dvojezična spletna stran, 7 izvedenih promocijsko-
degustacijskih dogodkov in urejen promocijsko-degustacijski center.  

 

OB084-13-0053 - Pot miru 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Mestna občina Nova Gorica je projektni partner pri projektu POTI MIRU- zgodovinske poti prve svetovne vojne od 
Alp do Jadrana, ki se izvaja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja program čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Italija 2007-2013. Projekt se zaključuje v letu 2015 v okvir katerega je Mestna občina Nova Gorica 
vzpostavila spominski park na Škabrijelu.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Mestna občina Nova Gorica je s projektom Poti miru dosegla vse zastavljanje cilje v 2014. In sicer vzpostavila 
delno infrastrukturo in nov zgodovinsko-turističen produkt spominski park Škabrijel in vključila Sabotin-park miru 
v celovito turistično ponudbo zgodovinske dediščine Prve svetovne vojne od Alp do Jadrana. Predvidena je izvedba 
nadaljnjih aktivnosti in zaključek v 2015. 

 

OB084-13-0054 - European partnership on sport 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru mednarodnega programa »European partnership on sport« smo izvajali dva evropska projekta. In sicer 
»PRO-US-ALL: promoting urban sports for all« in projekt »WAP-walking people«. Oba projekta smo v letu 2014 
uspešno zaključili. Tako smo v okviru projekta »PRO-US-ALL« izvedli tri dogodke z namenom promocije športnih 
aktivnosti v Mestni občini Nova Gorica in sicer: Šport Špas, ki se je odvijal na novogoriškem stadionu in kjer so se 
predstavila športna društva s svojimi dejavnostmi, v okviru dogodka Mali Sonček je 750 osnovnošolcev obiskalo 
Kajak center v Solkanu in se preizkusilo v različnih vodnih športih ter prireditev Sočafest, ki združuje športno, 
zabavno in kulturno dogajanje ob Soči. S projektom »WAP-walking people« smo postali del evropske mreže 
EUWALKNET, katere namen je spodbujanje hoje in s tem zdravega načina življenja. Sicer pa smo v okviru 
projekta podrobno popisali in opredelili 24 tematskih pešpoti, postavili informacijske table, izdelali posebno 
spletno/mobilno aplikacijo ter izdali promocijsko zloženko.   

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj obeh projektov je bil ozaveščanje javnosti o možnostih zdravega in kakovostnega preživljanja prostega časa, s 
poudarkom na športnem udejstvovanju. V ta namen smo občanke in občane seznanili s pestro ponudbo športnih 
aktivnosti v naši občini. Predstavili smo jim ponudbo športnih društev in drugih organizacij ter jih seznanili z 
možnostjo uporabo javne športne infrastrukture. 

 

OB084-13-0143 - Ureditev turistične infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
S sistematičnim urejanjem turistične infrastrukture želimo povečati privlačnost turistične ponudbe v naši občini. V 
ta namen urejamo turistične zanimivosti na podeželju, gradimo kolesarske povezave in pripravljamo projektno 
dokumentacijo, ki nam bo služila za črpanje evropskih sredstev.   

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z urejanjem turistične infrastrukture smo povečali turistično privlačnost naše občine in posledično postali 
zanimivejši za obiskovalce. Z urejanjem turističnih zanimivosti na podeželju spodbujamo tudi razvitost podeželja.  
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OB084-13-0144 - Ureditev smučišča na Lokvah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 se je Mestna občina Nova Gorica v dogovoru s strokovno javnostjo odločila za vzpostavitev nizkovrvne 
vlečnice na Lokvah za otroke, za katero so bila namenjena sredstva v skupni višini 23.914,44 EUR. 

V letu 2014 so bile izvedene še naslednje aktivnosti: 

- ogled terena in svetovanje pri predlogu postavitve vlečnice: 3.019,50 EUR, 
- strokovno tehnični pregled s strani Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja: 488,00 EUR. 

Zaradi potreb po shranjevanju opreme in dotrajanosti stare brunarice je bila postavljena nova, katere vrednost z 
montažo in barvanjem je znašala 19.290,49 EUR. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Vzpostavila se je nizkovrvna vlečnica in brunarica. Cilj je dosežen. 

OB084-13-0154 - Prireditveni prostor Vitovlje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Lokacije nad Vitovljami, kjer se tradicionalno izvajajo prireditve krajevne skupnosti in Turističnega društva je 
prepoznana, kot atraktivna rekreacijsko-turistična lokacija. Glede na stanje in potenciali je potrebna celovita 
ureditev in razvoj programov, ki bi se za širše povezano območje na lokaciji izvajali. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 je bila izdelana idejna zasnova ureditev lokacije. 

 

OB084-14-0003 - Tematske poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Predvidena je priprava in izvedba mreže tematskih poti. Projekt oziroma dejavnosti so pogojene s pridobitvijo 
sredstev za sofinanciranje iz javnih razpisov. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 se je na nivoju regije oziroma v povezavi z zainteresiranimi občinami pripravilo projektno idejo 
(nosilka RRA severne primorske). 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB084-13-0060 - Zajem in izraba odlagališčnega plina – taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru postavke se izvaja odplinjevanje na odprtem delu odlagalnega polja in sicer z izvedbo novih odvodnikov 
plina  ter z nadvišanjem obstoječih.  

Doseženi cilji v okviru projekta 

Zaradi zaprtja odlagališča v Stari gori, se ni izvedla zadnja faza povezave odplinjevanja odlagalnega polja 

 

OB084-13-0062 - Investicijska vzdrževalna dela – taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru investicijskega projekta se izvaja redna vzdrževalna dela za zagotavljanje ustreznega in varnega stanja 
odlagalnih polj na odlagališču CERO Nova Gorica ter ureditev dostopov do odlagalnega polja. 

Doseženi cilji v okviru projekta 
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Zaključene so bile investicije v odvodnjavanje odlagalnega polja in ureditev dostopne ceste ter izvedba zamenjave 
dela ograje odlagališča.  Zaradi zaprtja odlagališča se ni  izvedla zaključna plast na delu odlagalnega polja in del 
brežine odlagalnega polja. Izvedba je predvidena v okviru zapiralnih del. 

 

OB084-13-0161 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO NG 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije zaradi dolgotrajnih postopkov za pridobitev 
gradbenih dovoljenj (vključevanje strank v postopek in pritožbe v okviru postopka pridobivanja okoljevarstvenega 
soglasja) sprejel odločitev o prekinitev projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, ki je 
predvideval ureditev objekta za odlaganje ostankov po MBO obdelavi komunalnih odpadkov ter sortirnice. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Načrtovani cilji (pridobitev gradbenih dovoljenj ter pričetek gradnje) zaradi prekinitve  kohezijskega projekta niso 
bili doseženi. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB084-13-0063 - Izdelava projektne dokumentacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V sklopu celovite investicije v Ulici Milojke Štrukelj je bilo potrebno izdelati geodetski načrt, izdelana je bila 
projektna dokumentacija za dograditev kanalizacijskega omrežja v delu Vodovodne poti. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru razpoložljivih sredstev se je pripravila projektna in ostala dokumentacija, ki je potrebna za izgradnjo, 
rekonstrukcijo in dograditev kanalizacijskih omrežij na območju Mestne občine Nova Gorica. Navedeno je stalna 
naloga Mestne občine Nova Gorica v skladu s sprejetim Operativnim programom odvajanje in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je oktobra 2011 pripravilo podjetje Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d. Cilji projekta, to je priprava projektne dokumentacija, so se zaradi pojava drugih, nujnejših zadev 
tekom leta dopolnjevali oz. spreminjali. 

 

OB084-13-0064 - Upravljanje s ČN, črpališči (poskusno) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih stroškov delovanja ČN Prvačina, ČN Ravnica, ČN Stara Gora in 
ČN Loke. Podjetje Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica ima v upravljanju tudi objekte za storitve katerih se 
končnim uporabnikom še ne zaračunava, v prvi vrsti gre tu predvsem za čistilne naprave. Javnemu podjetju so bili 
tako v letu 2014 pokriti stroški iz delovanja le-teh. Pri črpališčih pa gre za pokrivanje stroška električne energije. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj projekta, to je pokrivanja stroškov delovanje čistilnih naprav in črpališč v poskusnem obratovanju oz. naprav, 
katerih strošek delovanja ni zajet v sprejetih cenah GJS je bil v celoti dosežen. 

 

 

OB084-13-0067 - Kanalizacija Branik-taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izveden je bil razpis za gradnjo fekalnih kanalov FK1.3, FK1.3.1, FK1.5 ( Vas) in meteornega kanala MK1.3.1.  in 
izbran najugodnejši izvajalec.  Izvedenih je bilo več kot 92 % vseh gradbenih in instalacijskih del. Ni še zaključen 
FK 1.5 , prav tako še niso izvedena elektroinstalacijska dela in strojne instalacije na črpališču na FK 1.5.  Do 
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zamude je prišlo predvsem zaradi slabega vremena, v mesecu novembru, deloma pa tudi zaradi velikih težav pri 
usklajevanju mest priključnih jaškov fekalne kanalizacije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilji projekta so deloma doseženi. Zaključen je del sistema zbirne fekalne kanalizacije za območje Branika in 
zaselkov. 

 

OB084-13-0068 - Kanalizacija v Novi Gorici –taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaključena je bila rekonstrukcija kanalizacije na Grčni – 1. faza, zgrajeni so bili kanalizacijski priključki do 
parcelnih mej v Ulici Milojke Štrukelj. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

 

OB084-13-0069 - Kanalizacija Rožna Dolina – taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izvedba projekta je bila, zaradi potreb po zagotovitvi sredstev za izvedbo investicij z višjo prioriteto, zamaknjena. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

 

OB084-13-0070 - Kanalizacija Čepovan –taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izdelana je bila projektna dokumentacija za sanacijo vodovodnega in izgradnjo kanalizacijskega omrežja naselja 
Čepovan, obenem je bila na zahtevo države izdelana tudi dokumentacija za sanacijo vozišča državne ceste. Del 
sredstev je bil namenjen strošku pridobitve služnostnih pravic (ARSO). 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izdelana je bila dokumentacija in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izvedbo prve faze investicije. 
 

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Leta 2014 se je pričelo z izvedbo celovitega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN 
Nova Gorica)«, in sicer z gradnjo primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo komunalne 
infrastrukture za CČN in spremljajočih objektov ter z izgradnjo Centralne čistilne naprave (CČN) Nova Gorica 
kapacitete 50.500 PE. Vse izvajalske pogodbe so bile podpisane decembra 2013. Januarja 2014 je bila izvedena 
uvedba v delo z vsemi izvajalci oz. s podpisniki vseh gradbenih pogodb. S strani Ministrstva za okolje in prostor RS 
(MOP) je bil v aprilu 2014 izdan Sklep o sofinanciranju operacije. Maja 2014 so bile med MOP in MONG 
podpisane tudi tri sofinancerske pogodbe, in sicer za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Nova Gorica in Šempeter-
Vrtojba, za izgradnjo komunalne infrastrukture za CČN in spremljajočih objektov ter za izvedbo Centralne čistilne 
naprave Nova Gorica. Julija 2014 je bil sprejet sklep Evropske komisije, da sedaj projekt sodi med »Velike 
projekte«. S strani pristojnega ministrstva (MOP) smo imeli v mesecu decembru 2014 prvo kontrolo na terenu, v 
okviru katere se je ugotovilo, da sama izvedba projekta in njegovo spremljanje s strani vodje projekta in občinskih 
uprav poteka učinkovito in uspešno, saj v sklepu o opravljeni kontroli niso zapisali nobenih pripomb niti nobenih 
priporočil, kako bi lahko izboljšali potek projekta. Dela na operaciji potekajo v skladu z novim terminskim planom 
ter podpisanimi pogodbami. Aktivnosti v okviru operacije bodo potekale oz. se nadaljujejo v letu 2015. 



 

Stran 261 od 300 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Osnovni namen projekta je izgradnja centralne čistilne naprave s pripadajočo primarno in sekundarno kanalizacijo 
za učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju MO Nova Gorica, občine Šempeter-
Vrtojba in občine Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se je v letu 2014 pričelo z izgradnjo oz. rekonstrukcijo 
primerne in sekundarne kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda, z izvedbo komunalne infrastrukture 
za CČN Nova Gorica in z izgradnjo Centralne čistilne naprave Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Istočasno se je v 
letu 2014 izvajal nad deli strokovni in tehnični nadzor ter informiralo in obveščalo javnost o tekočih aktivnostih v 
okviru projekta. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU in iz državnega proračuna. V letu 2014 se je 
podpisalo že tri pogodbe o sofinanciranju z MOP. Izvedba projekta je v letu 2014 bila še vedno v teku. Cilji projekta 
bodo doseženi ob njegovem zaključku v letu 2015. 
 

OB084-13-0072 - Varovanje porečja reke Vipave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Pripravljeni  so  PGD projekti za fekalno (cca. 18 km ) in meteorno kanalizacijo (cca. 7 km) območja Šmihel, za 
povezovalni kanal na ČN, za fekalno kanalizacijo Šempas, Vitovlje in  Osek. Trase so usklajene s posameznimi KS.  
Opravljeno je več kot 92 %   z proračunom 2014  planiranih aktivnosti. Izpad sta nerealizirano geološko mehansko 
poročilo in elaborat za dimenzioniranje državne ceste.  Identificirana so zemljišča, ki jih potrebujemo in začeti 
postopki pridobivanja soglasij lastnikov . 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Nadaljujejo se aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda na predvidenem območju. 

 

OB084-13-0073 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izgradnja  čistilne naprave Čepovan ( 400 PE)  in kanalizacijskega omrežja bo,  v okviru ETS - Program čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, sofinancirana iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj (čezmejni 
program) in iz sredstev R Slovenije. Zaradi dejstva , da na območju ni zgrajenega kanalizacijskega omrežja ter se že 
več let pojavljajo težave glede kvalitete vode, smo v 2014 zaprosili za spremembo ciljev in sicer iz predvidene 
izgradnje objekta ČN v izgradnjo  kanalizacijskega omrežja, pri čemer bi v prvi fazi izvedli le kanalizacijsko in 
vodovodno omrežje v višini odobrenih sredstev. Pripravljeni so projekti PGD za celovit projekt in sicer za izgradnjo  
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter izgradnjo ČN. Investicijo se je razdelilo v faze. Za fazo, ki je bila 
predvidena za izvedbo v 2014/2015 so bila pridobljena potrebna soglasja, služnosti in gradbeno dovoljenje. 
Izvedeno je bilo javno naročilo, pričeli smo z izvedbo v  letu 2014. Predviden zaključek del je aprila 2015. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljena so bila zemljišča za gradnjo. Zaradi smiselnega sosledja 
izgradnje, se je sredstva v okviru projekta čezmejnega sodelovanja ISO PRE namenilo izgradnji kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja Čepovan. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljena so bila zemljišča za gradnjo, 
gradbeno dovoljenje in izveden razpis za izbiro izvajalca. Izbran izvajalec je pričel z izgradnjo predvidenih del za 
izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja Čepovan. 

 

OB084-13-0074 - Mala čistilna naprava, kanalizacija Lohke-taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V sklopu postavke je bil zaključena prva faza izgradnje čistilne naprave Lohke. Nadaljevanje projekta je bilo, zaradi 
potreb po zagotovitvi sredstev za izvedbo investicij z višjo prioriteto, zamaknjeno. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedena je bila prva faza izgradnje ČN Lohke in urejeno je bilo zemljiškoknjižno stanje. 



 

Stran 262 od 300 

 

OB084-13-0075 - Združitev kanalizacije Dornberk-Prvačina taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V sklopu postavke so bila izvedena sanacijska dela na delu kanalizacijskega omrežja naselja Prvačina (sanacija 
deformiranih cevnih odsekov, zamenjava revizijskih jaškov) ter sanacija črpališča fekalnih vod v naselju Dornberk. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sanacija dela kanalizacijskega sistema naselja Prvačina. Cilji projekta so bili, zaradi potreb po zagotovitvi sredstev 
za izvedbo investicij z višjo prioriteto, deloma doseženi. 

 

OB084-13-0076 - Čistilna naprava Branik -ISO-PRA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru investicijskega projekta je predvidena izgradnja ČN Branik, ki bo zagotavljala čiščenje odpadnih voda 
naselja Branik in bližnjih naselij. Gradnja objekta je stekla jeseni 2013. V letu 2014 je izvedba gradbeno obrtniških 
in instalacijskih del poteka v skladu s terminskim planom z zamikom 42 dni zakasnitve zaradi vdora talne vode v 
gradbeno jamo v januarju in februarju 2014. Realizacija je v skladu s potrjenimi situacijami razen 10% zadržanih 
sredstev. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 je bila v sklopu projekta čezmejnega sodelovanja ISO-PRA zaključena izgradnja čistilne naprave 
Branik za 1600PE, v letu 2015 pa je predvideno priključevanje izgrajenega kanalizacijskega omrežja in izvedba 
poskusnega obratovanja. 

 

OB084-13-0077 - Investicijska vzdrževalna dela-taksa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V sklopu postavke je bila dograjena kanalizacija v delu Vodovodne poti in izdelana dokumentacija za rekonstrukcijo 
kanalizacije v Rožni dolini, v delu Vipavske ceste. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Dograditev dela kanalizacijskega omrežja. 

 

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

OB084-13-0078 - Cilj 3-Adria A 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Naše aktivnosti v sklopu projekta Adria A smo  zaključili 31. oktobra 2014 tako, kot je bil predviden zaključek 
projekta. Izvedli smo vse aktivnosti skladno s prijavnico in porabili tudi ves denar, ki nam je bil dodeljen na nivoju 
projektnega partnerstva. Oddali smo tudi zaključno poročilo, ki pa še ni bilo potrjeno na prvostopenjski kontroli 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Projekt se je zaključil skladno s predvidevanji. 



 

Stran 263 od 300 

OB084-13-0079 - Europe Aid-We are the planet 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Projekt se je zaključil v juliju 2014 in za potrebe izvedbe projekta je bila  postavka v celoti porabljena za kritje 
stroškov dela zaposlenih na projektu in nabava dodatne opreme za otroški muzej trajnostnega razvoja ter 
organizacija zaključnih prireditev.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Projekt se je zaključil po planu. 

 

OB084-13-0080 - Cilj 3-GoTraWaMa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V  okviru te postavke smo pokrili stroške dela delavk iz Uprave MONG v tem obdobju na projektu, za nabavo 
drugega dela  opreme (meteorološke padavinske postaje) ter za pokrivanje stroškov ekspertnega dela v okviru 
aktivnosti določitve antropogenih virov onesnaževnaja in ocene tveganja v porečju Soče na območju MONG in 
aktivnosti analize ukrepov zaradi poplavne ogroženosti na območju Vrtojbice in Korna. Postavka je bila skoraj v 
celoti porabljena. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

MONG izvaja projekt, katerega osnovni namen je evropsko teritorialno sodelovanje SLO-ITA. 

 

OB084-13-0081 - Alpine Space-Pumas 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Iz te postavke smo pokrili stroške dela delavke iz Uprave MONG, stroške potovanja za tretje in četrto srečanje vseh 
partnerjev v projektu ter za organizacijo konference v Novi Gorici in delavnico za vključevanje javnosti s pomočjo 
platforme v mesecu decembru.   Za to smo porabili  približno dve tretjini  planiranih sredstev ostalo smo 
prerazporedili na druge postavke.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

MONG izvaja projekt, katerega osnovni namen je koordinacija občinskih strategij in načrtovanje mobilnosti regije 
za izboljšanje povezav in povečanje kvalitete in zanesljivosti transportnega sistema. 

 

OB084-13-0082 - Cilj 3- Tradomo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Postavka je bila z rebalansom znižana, ker je bil razpis za nabavo in postavitev prikazovalnikov na avtobusnih 
postajališčih v postopku revizije, ki je bila zaključena v decembru mesecu. Glede na to so se vsi stroški v povezavi z 
opremo prenesli v leto 2015. Iz te postavke so bili pokriti stroški dela delavke uprave MONG in revizije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

MONG izvaja projekt, katerega glavni cilj projekta je izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti na 
čezmejnem območju. Gre za izboljšanje obstoječih povezav in promocijo javnega transportnega omrežja, kar bo 
prispevalo k večji dostopnosti območja čezmejne interesne skupine.  

 



 

Stran 264 od 300 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB084-13-0083 - Izdelava projektne dokumentacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda in ureditev Ulice Milojke Štrukelj. Izdelana je bila 
idejna rešitev za vodovod Podgozd, dokumentacija za TP Mrzlek in pričela se je pripravljati projektna 
dokumentacija za sanacijo magistralnega vodovoda v Solkanu. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedle so se aktivnosti v okviru razpoložljivih sredstev z osnovnim namenom priprave projektne in ostale 
dokumentacije potrebne za izgradnjo, rekonstrukcijo oz. dozidavo vodovodnih omrežij na območju Mestne občine 
Nova Gorica. Navedeno je naloga občine skladno s sprejetim dokumentom Nabor investicijskih vlaganj v 
infrastrukturo oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo podjetje 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Cilji projekta, to je izdelana projektne dokumentacija, so se zaradi 
pojava drugih, nujnejših zadev tekom leta spremenili.  

 

OB084-13-0084 - Vodovod Dornberk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaključena je prestavitev vodovoda v Dragi ( Dornberk)NLDN80- 110m,PE 100- 80 m 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj je dosežen. 

 

OB084-13-0085 - Vodovod Prvačina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji vodovoda od stanovanjskega bloka Stanovanjskega sklada proti žel. 
postaji. Ker nismo uspeli pridobiti potrebnih soglasij in služnosti z gradnjo nismo začeli. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj ni dosežen. 

 

OB084-13-0087 - Vodovod Čepovan 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V sklopu postavke je bila financirana dograditev vodovodnega sistema Čepovan Dol do zaselka Draga.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedena je bila izgradnja dveh odsekov vodovodnega omrežja. Izvedba celovite sanacije vodovodnega sistema 
naselja Čepovan ni bila izvedena, saj za navedeno investicijo tudi niso bila zagotovljena potrebna sredstva. 

 

OB084-13-0089 - Vodovod Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaključili smo izgradnjo  2. faze vodovoda Livišče ter dokončali  rekonstrukcijo gornjega vodohrana Šmihel  ( nad 
pokopališčem). V teku je priključevanje na novo vodovodno omrežje, ki ga izvajajo Vodovodi in kanalizacija. 
Ocenjujemo, da smo izvedli vsa v letu 2014 zastavljena dela (97%), razen dokončanja izgradnje vodovoda Na Hribu 
( zaradi tožbe ustavljena gradnja ). 



 

Stran 265 od 300 

12. decembra 2014 pa je bila tožba zavrnjena in je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno. To nam bo 
omogočilo dokončanje tega vodovoda in posledično priključitev vodovoda Runk..  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilji so doseženi kot je bilo predvideno. 

 

OB084-13-0090 - Vodovod v Novi Gorici 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za dograditev vodovodnega omrežja v Ulici Vinka Vodopivca in rekonstrukcijo 
vodovodnega omrežja v delu Ulice Milojke Štrukelj. V sklopu projekta izgradnja CČN Vrtojba se je obnovilo tudi 
kanalizacijsko omrežje v navedenih ulicah, zaradi nižanja stroškov investicij se je odločilo, da se bo istočasno 
pristopilo k izvedbi del na vodovodnem omrežju. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Rekonstrukcija in deloma dograditev vodovodnega omrežja. Prvotni cilji projekta so bili spremenjeni, saj je bilo 
racionalno ob sanaciji oz. izgradnji kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta CČN Vrtojba sanirati oz. dograditi 
tudi vodovodno omrežje. 

 

OB084-13-0091 - Vodovod Rožna Dolina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izvedba investicije je bila, zaradi potreb po zagotovitvi sredstev za izvedbo projektov z višjo prioriteto, zamaknjena. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Projekt ni bil realiziran. 

 

OB084-13-0092 - Vodovod Gradišče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za dograditev vodovodnega omrežja v jugovzhodnem delu naselja Gradišče nad 
Prvačino. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izgradnja in deloma rekonstrukcija vodovodnega omrežja. Prvotni cilji projekta so bili preseženi. Zaradi cenejše 
izvedbe prvotno planirane investicije se je pristopilo k dodatni dograditvi vodovodnega omrežja v dolžini cca. 
100m. 

 

OB084-13-0093 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v delu naselja Grgarske Ravne, rekonstrukcijo 
vodovoda na Grčni in deloma v Ulici Milojka Štrukelj, opravljena so bila dela na TP Mrzlek in zamenjava črpalk v 
črpališču Lepenje. Obenem so bila izvedena manjša dela na vodovodu v naselju Osek in pri Kromberškem gradu. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja in strojna obnova črpališča. Cilji projekta so bili doseženi. 

 



 

Stran 266 od 300 

OB084-13-0094 - Vodovod Grgar-Fobca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaključeno je črpališče ( gradbena in instalacijska dela ter montirane črpalke in ostala elektro strojna oprema), ki  
zagotavlja delovni tlak pitne vode za napajanje naselja Fobca, ( 100 %).   

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj je v celoti dosežen. 

 

OB084-13-0096 - Sekundarno omrežje TB planota 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo vodovoda v zahodnem delu naselja Ravnica ter plačilo storitev gradbenih 
nadzorov na področju Trnovske in Banjške planote, ki so bili izvedeni že v letu 2013, njihovo plačilo pa je zapadlo v 
leto 2014. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izgradnja oz. dograditev vodovodnega omrežja. Prvotni cilji projekta so bili, zaradi potreb po zagotovitvi sredstev za 
izvedbo investicij z višjo prioriteto in drugačne dinamike porabe sredstev od planirane, deloma doseženi. 

 

OB084-14-0001 - Vodovod na območju naselja Čepovan z okolico 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 se ni izvajalo nobenih aktivnosti. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Projekt se v letu 2014 ni izvajal. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB084-13-0097 - Izgradnja pokopališke infra. V Stari Gori 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Širitev žarnega pokopališča na centralnem mestnem pokopališču v  Stari Gori- 4. ploščad 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sorazmerno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi smo le delno dosegli zastavljeni cilj. Objekt bo zaključen v letu 
2015. 

 

OB084-13-0098 - Komunalni objekti KS-pokopališča, poslovilni obj. 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V skladu z NRP 2013 – 2017 je bil cilj v letu 2014 nadaljevanje del na poslovilnem objektu v Ozeljanu in nujna dela 
na pokopališču v Lokah. V letu 2014 naj bi bil zgrajen nadomestni porušen zid pokopališča v Zaloščah z ureditvijo 
kolumbarijev.. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj je bil deloma celo presežen in sicer: Poslovilni objekt v Ozeljanu je bil zaključen, pridobljeno je bilo uporabno 
dovoljenje in objekt je bil predan v Uporabo. Tudi interventna dela na pokopališču v Lokah so bila zaključena 
vključno z žarnim zidom in objekt je bil predan v uporabo. 



 

Stran 267 od 300 

Nadomestni podporni zid s kolumbariji je končno usklajen in bo izveden v tem letu. V tem primeru pa cilj ni bil 
dosežen. 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

OB084-13-0099 - Ureditev Borovega gozdička 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 so bile izvedene zaključne aktivnosti v okviru urejanja območja Borovega gozdička. 

Namen in cilj projekta je bil zagotovitev urejene in varne zelene površine urbanega okolja. Cilj projekta je 

ureditve območja Borovega gozdička skladno s sprejetim OPPN-jem in pred leti zdelano projektno dokumentacijo 
celovitega urejanja območja. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedeni so bili ukrepi povezani z ustreznim kvalitetnim in finančnim zaključevanjem investicije. Cilj je v celoti 
dosežen. 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

OB084-13-0100 - Odvodnik v Sočo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
MONG vodi postopek pridobivanja zemljišč za II. fazo odvodnika ZBDVs v Sočo. Odškodnine za zemljišča so po 
pogodbi o medsebojnih obveznostih in opremljanju obveza obeh pogodbenih partnerjev (Primorja d.d. in Erste 
group Immorent d.o.o.). Zaradi znanih okoliščin s podjetjem Primorje, je MONG unovčila bančno garancijo za 
odvodnik in želela iz tega naslova poplačati delež odškodnin za zemljišča, kar bi omogočilo pridobitev gradbenega 
dovoljenja še za drugo fazo ZBDVs. Zaradi dolgotrajnih postopkov (nestrinjanje, iskanje dedičev preko sodišča…) 
se je sklepanje pogodb zamaknilo v leto 2014. 

V letu 2014 so potekali dogovori s pogodbenim partnerjem Erste group Immorent d.o.o. glede izvajanja pogodbe 
oziroma sklepanja novrega dogovora. Prav tako so potekali razgovori s tangiranimi strankami za ureditev križišča 
pri OBI-ju.  

Doseženi cilji v okviru projekta 

Dokončen dogovor z družbo Erste group Immorent d.o.o. še ni dosežen. Prav tako še niso sklenjeni dogovori s 
tangiranimi lastniki pri križišču OBI. 

 

OB084-13-0101 - Odvodnik Ščedne 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za odvodnjo zalednih in meteornih vod širšega območja Kekca ter območja solkanske obvozniceje predvidena 
izgradnja odvodnika Ščedne,  

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 se je pričela izvedba občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki obravnava predvidene posege na 
območju. 

 

OB084-13-0162 - Podaljšek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za ureditev odvodnje območja izgradnje VDC, je bila skladno z nadaljnjim urejanjem Sedejeve ulice predvidena 
izvedba odvodnega kanala za odvodnjo meteornih vod. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 je bil sočasno v okviru zunanje ureditve Varstveno delovnega centra Nova Gorica  izveden odvodnik   
meteornih voda s solkanske obvoznice v delu od semaforiziranega križišča proti mestu. Z ureditvijo odvodnika se je 
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zagotovilo odvodnjo predvsem meteornih voda z območja VDC-ja ter investicijo zaključilo na način, ki je skladno z 
nadaljnjim urejanjem podaljša Sedejeve ulice.  

 

16069002 - Nakup zemljišč 

OB084-13-0102 - Nakup zemljišč in stavb 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Realizacija posameznih nakupov in prodaj nepremičnega premoženja  je prikazana v prilogi. Poleg kupnin so stroški 
nakupov tudi cenitve cenilcev in notarske storitve (overjanje pogodb,…).  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

MONG je kupila nepremičnine, ki so bile nujno potrebne za izvedbo investicij. 

OB084-13-0183 - Nakup zemljišč za poslovne cone 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Postavka v letu 2014 ni bila realizirana. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj ni bil dosežen. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

OB084-13-0103 - Investicija v Zdravstveni Dom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena v letih 2011-2013. V zvezi z 
urejanjem lastništva zemljišča, kjer je bila predvidena gradnja, so potekali dolgotrajni postopki, zato je bil za 
delovanje Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica predviden nakup poslovnih prostorov, za katera bi 
potrebna sredstva zagotovil javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Zaradi ureditve lastništva 
zemljišča, kjer je bila prvotno predvidena gradnja, bo javni zavod z lastnimi sredstvi investiral v novogradnjo, 
predvidoma v letu 2016. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Za izvedbo projekta, investicijo v izgradnjo prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica, je izdelana projektna naloga. 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB084-13-0104 - Grad Branik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2013 je bilo lastništvo gradu Branik preneseno iz Republike Slovenije na Mestno občino Nova Gorica. 
Projekt je v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za sanacijo objekta. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 so bile zvedene naslednje aktivnosti: pregled in pridobitev obstoječe dokumentacije na INDOK centru, 
vknjižba lastninske pravice, izdelava certifikata geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije, izdelava 
načrta arhitekture obstoječega stanja, izvedba delavnice s strokovno in zainteresirano javnostjo – priprava idejne 
zasnove za revitalizacijo gradu Rihemberk, pridobitev poročila o stanju netopirjev in njihovih habitatov na gradu 
Rihemberk z vsemi dotedanjimi študijam, izdelava prostorskega modela gradu, izdelava elaborata za ogled gradu, 
izdelava novelacije Projekta revitalizacije gradu Rihemberk. 
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OB084-13-0152 - Vila Rafut 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Vila Rafut je v lasti Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. V zadnjih letih so potekali dogovori med 
ministrstvom in mestno občino o prenosu vile Rafut v last ali upravljanje mestne občine.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport bo v kratkem objavilo javni poziv promotorjem k oddaji vlog o 
zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt »Prenova vile Rafut«. Pristojno ministrstvo mestno občino 
obvešča o načrtih za ureditev vile Rafut. 

 

OB084-14-0002 - Razvoj produktov za povečanje atraktivnosti Goriške regije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Projekt se v letu 2014 ni izvajal. 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

OB084-13-0105 - Inv. vzdrževanje, nakup opreme Goriški muzej 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati primerne prostorske pogoje za delovanje javnih zavodov, t. j. za najnujnejše 
vzdrževanje stavb javne kulturne infrastrukture, katerih lastnica je Mestna občina Nova Gorica, nakup opreme 
potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov, nujne investicije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru projekta so se skladno s planom zagotavljala sredstva za nakup potrebne opreme ter nujno investicijsko 
vzdrževanje javnega zavoda. Poleg nakupa opreme za razstave in restavratorske delavnice je bilo nujno potrebno 
nabaviti programsko opremo za računovodstvo zaradi uveljavitve novega načina računovodskega poslovanja.  
 

OB084-13-0106 - Inv. vzdrževanje, nakup opreme Goriška knjižnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati primerne prostorske pogoje za delovanje javnih zavodov, t. j. za najnujnejše 
vzdrževanje stavb javne kulturne infrastrukture, katerih lastnica je Mestna občina Nova Gorica, nakup opreme 
potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov, nujne investicije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru projekta so se sredstva namenila za sanacijo in nadgradnjo klimatskega sistema, dopolnitev strojne in 
pohištvene opreme, redno vzdrževanje stavbe. 
S proračunskimi sredstvi ter lastnimi sredstvi je bila pokrita nujna sanacija klimatskega sistema (menjava plinov in 
obrabljenih in zastarelih delov), nakupljena strojna (računalniki, knjigomat, ostala računalniška oprema) in 
pohištvena oprema (police, nadgradnja polic). 
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OB084-13-0107 - Inv. vzdrževanje, nakup opreme Kulturni dom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Lokalna skupnost je dolžna zagotavljati primerne prostorske pogoje za delovanje javnih zavodov, t. j. za najnujnejše 
vzdrževanje stavb javne kulturne infrastrukture, katerih lastnica je Mestna občina Nova Gorica, nakup opreme 
potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov, nujne investicije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Skladno s planom so se sredstva namenila za brušenje parketa in tapeciranje sedežev v veliki dvorani, obnovo 
galerijske razsvetljave v galeriji, nabavo dveh moving head reflektorjev, prenosnega računalnika in audiomešalne 
mize. 
Navedeni ukrepi so bili nujno potrebni zaradi dotrajanosti parketa in sedežev v veliki dvorani, dotrajane in v veliki 
meri nedelujoče galerijske razsvetljave v galeriji. Nakup prenosnega računalnika, reflektorjev in audiomešalne mize 
pa je bil potreben za nemoteno izvajanje prireditev v veliki in mali dvorani. 
 

OB084-13-0109 - Kulturni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V Novi Gorici je potrebno zgraditi novo koncertno dvorano. Glede na pomen Kulturnega doma Nova Gorica kot 
koncertne hiše v slovenskem in mednarodnem prostoru, velik obisk poslušalcev s celotne severno primorske regije, 
potrebuje Nova Gorica kot središče na strateški poziciji sodoben kulturni center s sodobno opremljeno koncertno 
dvorano za profesionalno izvajanje velikih glasbenih dogodkov. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj na področju kulture je, da postane kultura generator razvoja občine, da razvija različna področja ter vzpostavitev 
prostorskih in drugih pogojev za razvoj le-teh. 
Investicija v nov kulturni center je predvidena v daljšem časovnem obdobju. 

 

OB084-13-0110 - 2. faza- Goriški muzej Solkan-delavnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Projekt se v letu 2014 ni izvajal. 

 

OB084-13-0111 - 3. faza- Goriški muzej Solkan – prizidek 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Projekt se v letu 2014 ni izvajal. 

 

18059001 - Programi športa 

OB084-13-0112 - Inv. vzd. športnih objektov v športnem parku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta se izvaja investicijsko vzdrževanje objektov in športnih površin, ki jih ima v upravljanju Javni 
zavod za šport in so nujno potrebne za izvajanje športnega programa, tako v okviru osnovnih in srednjih šol, kot tudi 
v delu, ki ga izvajajo razna društva. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 
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V okviru projekta so se zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki je nujno potrebno za nemoteno 
delovanje športnega zavoda. Zaradi racionalnosti porabe smo spremljali javna naročila in porabo sredstev, predvsem 
glede višine sredstev in časovno dinamiko izvedbe del. Izvedena so bila vsa planirana dela. 
 

OB084-13-0113 - Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru projekta poteka vzdrževanje obstoječih športnih površin ter otroških igrišč v mestu in okolici. Glede na 
velike potrebe in želje občanov si vsako leto prizadevamo tudi za postavitev novih igrišč. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V proračunskem letu 2014 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem otroških in športnih igrišč. Postavljeno je 
bilo novo otroško igrišče v parku ob vrtcu Julke Pavletič v Solkanu ter izvedeno vzdrževanje otroških igrišč na 
območju celotne občine. 
 

OB084-13-0114 - Športna dvorana v Prvačini 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija Izgradnje telovadnice v Prvačini je bila zaključena v letu 2007. Dvorana je bila zgrajena na podlagi 
finančnega najema s postopnim odkupom lizingom in sicer za obdobje 10 let. Skladno z amortizacijskim načrtom je 
potrebno letno zagotoviti sredstva za odplačilo. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 je potekalo odplačevanje lizinga skladno s planom.  
 

OB084-13-0116 - Kajak proga 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za potrebe izvedbe večjih športnih tekmovanj je potrebno prilagoditi oziroma urediti skladno z veljavnimi standardi 
in zahtevami že obstoječo progo na Soči. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 ni bilo dejavnosti, ki bi bile financirane skozi proračunsko postavko. Na proračunski postavki so bila 
sredstva planirana za pridobitev ustrezne dokumentacije, vendar dogovori  o ureditvi razmerij med Mestno občino 
Nova Gorica, Kajak klubom in podjetjem Soške elektrarne glede investicije še niso zaključeni. 
 

OB084-13-0117 - Servisni objekt 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru proračunske postavke je predvidena priprava in izvedba investicije v ureditev servisnega objekta na 
območju športnega parka Nova Gorica. V objektu bodo urejene garderobe za otroške, mladinske in starejše selekcije 
ter servisni prostori javnega zavoda za šport za spravilo opreme in strojev. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 20414 je bila izdelana  projektna dokumentacija PGD in PZI ter pridobljeno  gradbeno dovoljenje. Izvedba 
objekta je pogojena s pridobitvijo virov financiranja. 
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OB084-13-0118 - Pokriti bazen 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Skladno z izraženimi potrebami s strani prebivalcev širšega območja Nove Gorice ter posameznih rekreativnih in 
profesionalnih športnih skupin ter glede na stanje in kapacitete športne infrastrukture je za zagotovitev ustreznih 
pogojev za plavanje in s plavanjem povezane športe in vadbe predvidena izgradnja manjšega (25 m) pokritega 
bazena na območju športnega parka Nova Gorica.  

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 je bila izdelana  projektna naloga in projektna dokumentacija -  IDZ s predstavitvijo variantnih rešitev. 

 

18059002 - Programi za mladino 

OB084-13-0119 - Inv. vzd. in nakup opreme Mladinski center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Mladinskemu centru Nova Gorica je potrebno skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda zagotavljati del 
sredstev za nakup opreme in vzdrževanje osnovnih sredstev. V letu 2011 je Javni zavod Mladinski center Nova 
Gorica dobil v upravljanje bivši dijaški dom v Čepovanu, ki ga je potrebno obnoviti ter dokupiti nekatera osnovna 
sredstva za izvajanje dejavnosti. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V okviru projekta je bil izveden nakup najnujnejše opreme za delovanje javnega zavoda.  
 

OB084-13-0120 - Izgradnja mladinskega hotela 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V preteklih letih je bila predvidena izvedba prizidka k obstoječi stavbi kajak centra v Solkanu v treh etažah, tako, da 
je za eno etažo višji kot obstoječi objekt. Mladinski hotel je bil predviden kot klasičen hotel ali prenočitveni objekt 
za šolsko mladino oziroma za potrebe športnikov ob raznih tekmah ali pa v primeru priprav. Investicija je bila 
odvisna od uspešnosti kandidatur na javne razpise Republike Slovenije in Evropske unije. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Aktivnosti v zvezi z izgradnjo mladinskega hotela v preteklem letu niso potekale. 

 

19029001 - Vrtci 

OB084-13-0121 - Vrtec Šempas 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je bilo pridobljeno  pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca v treh fazah (dograditev 
dodatnih učilnic, energetska sanacija obstoječega objekta ter zunanja ureditev objekta). V okviru proračunske 
postavke je bila izdelana tudi projektna dokumentacija z opremo. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedeneni so bili ukrepi povezani s pripravo in zaključkom priprave PGD dokumentacije  ter ukrepi za povezani s 
postopkom pridobitve upravnega dovoljenja. 
 



 

Stran 273 od 300 

OB084-13-0122 - Inv. vzdr. in nakup opreme – vrtci 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17 objektih, ki so v povprečju stari 
nad 30 let. Vseh šest vrtcev vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. 
Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za 
družbene dejavnosti, si ogleda vse objekte na področju šolstva in predšolske vzgoje. Na osnovi meril oceni objekte 
in določi prioritete za sofinanciranje.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Prioritetna naloga na področju predšolske vzgoje je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa.  

Mestna občina je kot vsako leto zagotavljala sredstva za izvedbo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in 
nakupa opreme za nemoteno izvajanje predšolske vzgoje. 

 

OB084-13-0124 - Energetska sanacija vrtec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je bila izvedena dopolnitev PZI dokumentacije ter preverjanje smiselnosti izvedbe investicije v 
energetsko sanacijo objekta Centralnega vrtca in objekta enote Mojca, glede na načrtovane posege, zagotavljanje 
normativov po izvedbi ter glede na visoko ocenjene prihranke v okviru prijave. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Pripravila se je dokumentacija, s katero bomo lahko kandidirali na ustrezne razpise. 

 

OB084-13-0156 - Vrtec Grgar 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je bila izdelana  prostorska  preverba in sicer v štirih variantah - od sanacije in rekonstrukcije pa do 
novogradnje. Glede na potrebe  je bila v soglasju s KS Grgar in OŠ Solkan izbrana varianta ,  ki predvideva 
novogradnjo objeta. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedeni so bili ukrepi povezani s pripravo projektnega predloga ter preverjanjem projektne rešitve na ravni IDZ. 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB084-13-0126 - Inv. vzdrž. in nakup opreme OŠ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v 
povprečju stari nad 30 let. Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih 
in nakupu opreme. Komisija za investicijsko vzdrževanje, v katero so vključeni ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni 
v oddelku za družbene dejavnosti, si  ogleda vse objekte na področju šolstva. Na osnovi meril oceni objekte in 
določila prioritete za sofinanciranje.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje pouka.  

Mestna občina je kot vsako leto zagotavljala sredstva za izvedbo najnujnejšega investicijskega vzdrževanja in 
nakupa opreme za nemoteno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. 
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OB084-13-0127 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Za športno dvorano v Novi Gorici je potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za najem s postopnim 
odkupom. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2016. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Odplačilo postopnega odkupa poteka v skladu z letnim planom. 

 

OB084-13-0129 - Prizidek pri OŠ Fran Erjavca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je bila dokončana investicija v dveh delih in sicer z ločenima gradbenima dovoljenima in sicer za 
sanacijo celotne strehe in atrija v 2. nadstropju  ter novega prizidka na zahodni strani obstoječega objekta – 
pridobljeni sta uporabno dovoljenji in izvedena je preneseno v upravljanje OŠ  FE. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj je v celoti dosežen. 

 

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je bil izveden postopek javnega naročila za izvedbo pripravljalnih del za novogradnjo telovadnice pri 
OŠ Dornberk, ki zajemajo ureditev vseh podzemnih komunalnih vodov, vključno s komunalnimi priključki za nov 
objekt telovadnice ter ureditev platoja z vsemi podpornimi zidovi, kjer so predvidena zunanja igrišča. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izvedeni so bili ukrepi povezani z usklajevanjem načina izvedbe investicije ter ukrepi za začetek izvedbo 
pripravljalnih del. 

 

OB084-13-0131 - Energetska sanacija šol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru proračunske postavke se je Mestna občina Nova Gorica vključila v projekt OVE in URE v primorskih 
občinah. Predvidena je bila izvedba investicijskih ukrepov na izbranem objektu ter aktivnosti izobraževanja in 
promocije OVE in URE. 

Doseženi cilji v okviru projekta 

V letu 2014 je bila v sodelovanju s Švicarskim skladom in agencijo GOLEA zaključena energetska sanacija 
podružnične osnovne šole Trnovo, ki je vključevala zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ovoja stavbe, 
zamenjavo kurilne naprave in izvedbo talnega ogrevanja. 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

OB084-13-0157 - Glasbena šola NG -2. Faza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija se v letu 2014 ni izvajala. 
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19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

OB084-13-0135 - Park znanja-izgradnja študentskega doma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija se v letu 2014 ni izvajala. 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote –VDC 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne 

zadeve. Izvajalka investicije je MONG, nosilka investicije  je država/resorno ministrstvo. 

Dela na investicijskem projektu v okviru proračunske postavke  so v letu 2014 potekala v skladu s sprejetim 
terminskih in finančnim načrtom. Investicija bo v 2015 dokončana v pogodbenem roku (mesecu aprilu)  in 
pogodbeni vrednosti. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Investicija se je v letu 2014 začela izvajati, dela so tekla po terminskem planu. 

 

OB084-13-0137 - Zavetišča za brezdomce 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V lokalni skupnosti se v zadnjih letih zaznava potreba po vzpostavitvi ustreznih programov za brezdomce. 
Aktivnosti so potekale pri iskanju prostorov, kjer bi lahko potekali programi za brezdomce. Tudi v ta namen je 
mestna občina v letu 2014 na javni dražbi kupila  prostore podjetja Primorje d.d. v stečaju. Mestna občina je konec 
leta 2014 zaprosila društva, ki se že ukvarjajo z brezdomci v mestni občini, da pripravijo celosten program za 
brezdomce in opredelijo tudi prostorske potrebe.  

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Aktivnosti za doseganje ciljev se izvajajo v sklopu projekta humanitarni center.   

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

OB084-13-0138 - Humanitarni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V letu 2014 je Mestna občina Nova Gorica pridobila prostore za potrebe vzpostavitve humanitarnega centra, v 
katerih je v prvi vrsti predvideno izvajanje humanitarnih in sorodnih aktivnosti. V pridobljenem objektu je 
prioritetno predvidena ureditev prostorov za namen vzpostavitve ustreznega programa za brezdomce. 

 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Mestna občina Nova Gorica je kupila prostore za potrebe vzpostavitve humanitarnega centra, v katerih je 
predvideno izvajanje humanitarnih in sorodnih aktivnosti. Dosežen je cilj zagotovitve ustreznih prostorov za 
izvajanje humanitarnih in sorodnih aktivnosti. 
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

OB084-13-0182 - Ureditev plazu Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izvedena je bila delna sanacija plazu Šmihel ( ureditev odvodnjavanja vzhodnega in severovzhodnega dela plazu ). 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Cilj je v celoti dosežen. 

 

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 
Gorica in Občine Brda 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

OB084-13-0057 - Nakup računalnikov in druge opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Nakup računalnikov v letu 2014 ni bil realiziran, saj je bilo ocenjeno, da se zaradi varčevanja lahko zamakne nabavo 
v leto 2015. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Kljub temu da nova računalniška oprema ni bila nabavljena je delovanje potekalo nemoteno, s čimer je bila 
dosežena racionalizacija. 

21 - KS BANJŠICE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V sklopu proračunske postavke investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je bilo izvedeno 
sledeče:  ureditev pisarne za delovanje KS (pleskanje, krpanje fasade), ureditev večnamenskega prostora (pleskanje 
po zamakanju), sanacija skladišča po izlitju kanalizacije, ureditev terase in sanitarij v domu krajanov. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje objekta in so bila potrebna za dosego cilja, ki je izvajanje 
raznoraznih dejavnosti v objektu, ki je namenjen krajevni skupnosti, turističnemu društvu in ostali zainteresirani 
javnosti.  
 

22 - KS BRANIK 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V okviru postavke je bila realizirana Izgradnja nadstreška , zamenjava 2 PVC oken na Preserjah,  zamenjava 
robnikov in sanacija asfalta ob robnikih, postavitev tlakovcev ob informacijski tabli pred Kulturnim domom v 
Braniku, sanacija dimnika v Spodnji Branici ter delna obnova električne napeljave v kulturnem domu v Braniku. 
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Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov nujnih vzdrževalnih del v objektih v lasti krajevne skupnosti.  

 

23 - KS ČEPOVAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0165 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Nakupljena je bila oprema za kuhinjo kulturnega doma opravljeno je bilo tekoče vzdrževanje objekta ter nabavljena 
manjkajoča oprema za požarno varnost (gasilniki). Pokriti so bili tekoči stroški. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. 

 

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0166 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Uredili smo okoliš kulturnega doma. Postavili smo zaščitne ograje in postavili strelovod. Uredili smo tudi zunanjo 
el. omarico in varnostno razsvetljavo v dvorani. Izdelali smo zaščitno fasado na J strani doma, postavili granitne 
polica na okna in postavili izolacijo na strop. V vasi smo tudi postavili reklamne panoje in ogledala na nevarnih 
križiščih. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so bila večinoma namenjena investicijam, ki so potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja za dom 
krajanov. 

 

26 - KS GRGAR 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0167 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
V domu krajevne skupnosti je bil odstranjen stari parket, narejen nov tlak in položen nov parket. Zamenjana so bila 
tri vrata v dvorani in  izvedena elektrifikacija zaves odra. V okviru investicij je bil popravljen del strehe nad wc-ji, 
nabavljene so bile pipe za vaška korita, drogovi za zastave in nove zastave. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. 
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27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0168 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za večnamensko dvorano, nabava konferenčne mize, sanirana strešna kritina 
na večnamenski dvorani. Prizidek k večnamenski dvorani je delno realiziran. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme.  

 

28 - KS KROMBERK - LOKE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0160 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Zaključila so se zadnja dela obnove Doma kulture Kromberk: dokončala se je streha, uredil se je parkirni prostor in 
zunanja okolica, uredilo se je stopnišče pred vhodom v dom ter nabavila notranja oprema (stoli, mize, pisarniške 
omare, kuhinja) in preostali drobni inventar (koši za smeti, stojala za dežnike, obešalniki, …). Aktiviral se je tudi 
požarni  sistem in centrala. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila dokončanju začetega projekta obnove doma kulture in nakupu potrebne opreme. 

 

29 - KS LOKOVEC 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Vse investicijske dejavnosti so bile namenjene stavbi doma krajanov, in sicer dokončanje zgornjih prostorov 
(beljenje, namestitev luči), obnova prostora v spodnjemu delu objekta za namen športnih (izdelava tlaka, 
elektroinštalacije, ometa, beljenje, namestitev luči ter druge opreme, postavitev opreme za namen športnih 
aktivnosti-miza za namizni tenis). 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov za nujno investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. 
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30 - KS LOKVE - LAZNA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0170 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Dejavnosti, ki so bile financirane skozi proračunsko postavko so zaključna dela na otroških igralih, zaključna dela 
na stavbi šole ter popravilo prostorov krajevne skupnosti. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila pokrivanju stroškov nujnih investicijsko vzdrževalnih del. Z zaključenim projektom 
otroških igral je kraj pridobil dodatno opremo, ki bo namenjena tako domačim uporabnikom kot  zunanjim 
obiskovalcem Lokvi. 

 

31 - KS NOVA GORICA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0171 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Postavka ni bila realizirana. 
 

33 - KS OZELJAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0172 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Opravljena so bila vzdrževalna dela na delu poslovnega objekta.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje objekta v lasti krajevne skupnosti z namenom, da je slednji 
uporaben kot poslovni prostor. 

 

34 - KS PRVAČINA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0173 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževalna dela v Sokolskem domu. Ob ugotovitvi, da večjega priliva 
sredstev, ki bi omogočala ambicioznejši in celovit poseg v stavbo kulturnega doma ni pričakovati, je svet KS  izdelal 
terminski načrt del za postopno obnovo. Ta predvideva v prvi fazi obnovo oken in vrat, da ne bi prihajalo do 
toplotnih izgub, v drugi fazi obnovo dostavne rampe ob stavbi, ki je močno dotrajana in povzroča zamakanje 
skladiščnega prostora pod rampo, v tretji fazi popolno obnovo sistema ogrevanja in v četrti fazi prenovo 
električnega sistema in zamenjavo stropne obloge nad odrom. Ob tem so predvideni še manjši posegi, kot so 
beljenje, obnova stenskih panelov, barvanje ograj in podobno, kar bo izvedeno s prostovoljnim delom. V tem  letu  
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je bila delno izvedena prva faza: menjava petih oken in vhodnih vrat, ker so bile lesene in močno dotrajane. V ta 
namen so bila porabljena vsa predvidena sredstva. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Izdelan je bil terminski plan postopne obnove oz. sanacije Sokolskega doma, katerega se bo krajevna skupnost 
držala tudi v prihodnje.  

 

35 - KS RAVNICA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Izvedena so bila investicijska in vzdrževalna dela v domu Ks ter ostala dela na območju krajevne skupnosti, in sicer 
prezračevanje objekta, urejena zelenica pred stavbo(zasaditev grmovnic in sejanje trave), opravljen je bil pregled 
gasilske opreme po vasi in zaselkih. Skozi celo leto je bilo poskrbljeno za redno vzdrževanje nepremičnin v lasti KS.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje objekta v lasti krajevne skupnosti ter ureditev vasi, kar 
pripomore k zadovoljstvu krajanov in obiskovalcev vasi.  

 

36 - KS ROŽNA DOLINA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Urejeno je bilo gornje nadstropje objekta na Vipavski 16b za potrebe krajanov Rožne Doline. Da bi krajani lahko 
uporabljali prostor ga je bilo potrebno zamenjati  strešna okna na objektu, obnoviti elektro instalacije, talne obloge 
ter urediti ogrevanje – hlajenje v nadstropju objekta za potrebe krajanov. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Vsa načrtovana dela so bila zaključena in prostor je  uporaben in namenjen potrebam krajanov Rožne Doline. 
 

37 - KS SOLKAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Na pokritem kotalkališču je bila urejena dostopna ploščad  in zunanja osvetlitev. Glavna investicija je bila adaptacija 
prostora, ki bo namenjen  za  muzejsko zbirko I. svetovne vojne. V teku so zaključna dela. Obenem so se izvajala 
dela  za ureditev  mizarske muzejske zbirke, ki je bila odprta ob krajevnem prazniku  v mesecu septembru. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z zaključkom obnovitvenih del bo realiziran cilj odprtje muzejske zbirke in umestitev slednje v turistično ponudbo 
ter ureditev upravljanja. 
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38 - KS ŠEMPAS 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov, kot tudi za ureditev okolice. Urejen je bil park ob stari šoli, 
izvedena gradnja nevarnega zidu ob otroškem igrišču, ob nogometnem igrišču je bila popravljena ograja. Poleg 
navedenega so bila sredstva porabljena za redno vzdrževanje stvarnega premoženja krajevne skupnosti.  
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z ureditvijo okolice in dvorišča »stare šole« je bilo objektu dodana precejšnja vrednost, saj je slednji strateškega 
pomena za kraj, saj leži na samem začetku vasi in je odraz slednje. Z ureditvijo zidu ob otroškem ter ograje ob 
nogometnem igrišču je bila zagotovljena varnost za mlajše in starejše populacije, ki se bodo teh lokacij posluževale.  

 

39 - KS TRNOVO 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0178 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru projekta 
Sredstva so bila porabljena za realizacijo projekta obnove vaškega jedra – urejena je bila stavba avtobusne 
čakalnice, saniran podporni zid, postavljena okrasno-varovalna ograja, asfaltirano parkirišče, urejen pitnik za vodo, 
zasajena zelenica. Nabavljene so bile klopi in mize, čakalnica pa preurejena v neke vrste čitalnico odprtega tipa. 
Dokončana je bila ureditev mladinske sobe ter opravljena gradbena dela v večnamenski dvorani. 
 

Doseženi cilji v okviru projekta 

Z ureditvijo vaškega jedra smo dosegli cilj, da se obiskovalci in krajani zadržijo v  vasi. Pridobljen je nek skupen 
prostor, ki bo namenjen druženju in kot postanek kolesarjem, pohodnikom in drugim turistom.  
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I V.  
B I L A N C A S TA N J A  
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4.   OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE 
STANJA 

 

Sredstva 
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

1. Dolgoročne kapitalske naložbe, posojila in terjatve na dan 31.12.2014 
Dolgoročne kapitalske naložbe so skupaj s posojili in dolgoročnimi terjatvami na dan 31.12.2014 znašale 33,721 
mio €. Seznam kapitalskih naložb je prikazan v spodnji tabeli. 

Dolgoročne finančne naložbe so se znižale predvsem zaradi padca vrednosti delnice Hit d.o.o in Komunale d.d.. 
Največja posamična naložba so namenska sredstva prenesena v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica v 
višini  21,65 mio €. Druga največja posamična naložba je delež v Hit-u d.d., ki konec leta 2014 znašal 5,44 mio €.  

Dolgoročno dana posojila  so se znižala zaradi odplačila kredita Gonzage d.o.o., medtem ko ima drugi 
kreditojemalec moratorij odplačila preostanka dolga. Prav tako so se v letu 2014 znižale dolgoročne terjatve iz 
poslovanja zaradi odplačil stanovanjskih kreditov.  

       Tabela 7 : Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2014 

Konto Kapitalske naložbe in posojila 
Vrednost na dan 

31.12.2014          
(v eur) 

Dolgoročne finančne naložbe 

06000 ustanov. vložek HIT 5.445.403,20
06010 osnov. kapit. v Hranilnico in posojilnico Vipava 8.963,49
06020 ustanov. vložek Komunala 392.234,00
062014 kap. delež Mestne storitve 136.978,75
06203 kap. del. Vodovodi in kanal. 2.089.289,92
06204 ustanov. vložek Komun. energetika 579.037,26
06211 lastnin. certifikat.-soc. podpora 6.013,85
06224 naložbe v Veterina N.G. 167.607,08
06225 naložba Primorske novice 1.229,08
06226 ustan. vložek v zavod Golea 2.086,46
06227 naložba v Golf Gorica 2.086,46
06228 ustan. vložek v zavod VIRS Primorske 4.172,93
062290 vlož. v Regijsko razvojno agencijo 1.989,65
062291 kap. Delež  Primorski tehnološki park 476.101,02
06601 namen. prem. prenes. JSMG Goriške 2.631.243,56
06602 namen. prem. prenes. SS MONG 21.647.919,20

  Skupaj   33.592.355,91
Dolgoročno dana posojila 

07010 dolg. dana posojila GONZAGI 25.420,72
07031,070931 kredit ŽJ 81.237,97
  Skupaj   106.658,69

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
080900 zapadle terj. družb. stan. po stan. zakonu 1.233,22
080901 zapadle terj.za solidar. stan. po stan. zakonu 15.261,88
080902 zapadle terj.za prodana stanovanja po tržni ceni 2.737,07
080906 zapadle terjatve B 2.976,32
  Skupaj   22.208,49

SKUPAJ   33.721.223,09
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2. Terjatve za sredstva dana v upravljanje po stanju na dan 31.12.2014 
Mestna občina Nova Gorica je imela 31.12.2014  65,454 mio € sredstev danih v upravljanje javnim zavodom in 
Krajevnim skupnostim. Vrednost terjatev za sredstev dana v upravljanje je v primerjavi z preteklim letom povečala 
za 1,35 mio €.  Povečale se so predvsem terjatve zaradi prenosa v upravljanje v letu 2014 za: 

- OŠ Fran Erjavec (1,317 mio €) – investicija se je zaključila 
- ZD – Osnovno varstvo (1,376 mio €) 

Druge dejanske spremembe so se  tekom leta povečala zaradi novih nabav in rekonstrukcij, ter zmanjšala zaradi 
amortizacije. Največ sredstev v upravljanju ima posamično OŠ Milojke Štrukelj (9,484 mio €) ter Javni zavod za 
šport Nova Gorica (7,853 mio €). Prikaz je v spodnji tabeli. 

       Tabela 8 : Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2014 

Konto Upravljalec 
Stanje na dan 

31.12.2014          
(v eur) 

090001 KS Dornberk 17.901,85
090004 KS Branik 942,12
090008 KS Grgar 116.150,70
090013 KS Ravnica 13.578,55
090014 KS Grgarske ravne 1.691,51
090015 KS Šempas 5.975,31

Skupaj 156.240,04

091000 Vrtec N.G. 6.487.257,59

091001 OŠ Branik 1.769.902,69

091002 OŠ Čepovan 248.528,77

091003 OŠ Solkan 2.812.442,95

091004 OŠ Šempas 1.903.488,11

091006 OŠ Dornberk 3.014.957,22

091008 OŠ M.Štrukelj N.G. 5.225.637,96

0910080 OŠ M.Štrukelj NG-finančni leasing 4.259.978,58

091009 OŠ F.Erjavca N.G. 3.418.868,53

091010 OŠ Kozara N.G. 873.485,11

091012 Glasbena šola N.G. 2.738.250,60

091013 Ljudska univerza N.G. 427.746,97

091014 Športni zavod N.G. 8.695.557,20

0910140 Športni zavod N.G.-finančni leasing 841.597,34

091015 Goriška lekarna N.G. 3.515.926,26

091016 ZD-Osnovno var. N.G. 7.511.145,00

091017 ZD- Zobozdrav. var. N.G. 1.469.257,00

091019 Kulturni dom N.G. 1.159.387,54

091020 Goriška knjižnica N.G. 4.341.270,18

091021 Goriški muzej N.G. 3.068.185,26

091024 Gasilska enota N.G. 1.265.405,93

091029 JZ Mladinski center 288.925,41

091100 Dom upokojencev N.Gorica 139.614,07

091101 Center za social.delo N.G. 4.376,27

091102 Varstveno delovni center NG 896,69

091103 Dom upokojncev Gradišče 29.210,48

091104 Šolski center Nova Gorica 603.645,57

091105 Kmetijsko gozd.zavod N.G. 24.557,19

Skupaj 65.297.502,47

S  K  U  P  A  J   65.453.742,51
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3. Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje na dan 31.12.2014 
 

Mestna občina Nova Gorica je konec leta 2014 razpolagala z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi 
v vrednosti 219,004 mio €. Glede na predhodno leto se je vrednost osnovnih sredstev so se povečala za cca 18 mio 
€, predvsem zaradi aktiviranja osnovnih sredstev oziroma izločitve investicij v teku. Večji del  smo dali v najem 
podjetju Vodovodi in Kanalizacija d.d. . Podatki so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 9 : Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje na dan 31.12.2014 
 

  0 
Nabavna 
Vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
Vrednosti 
(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečan.
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšan
je 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(3-4+5-
6-7+8-9)) 

II.Neopredme
tena sredstva 
in 
opredmetena 
osnovna 
sredstva v 
lasti 
(709+710+71
1+712+713+7
14+715) 

708 

248.799.511 48.363.531 61.888.134 77.064 41.197.902 171.986 2.216.563 219.004.570 
A.Dolgoročno 
odloženi 
stroški 

709 
36.256 0 11.958 0 0 0 0 48.214 

B.Dolgoročne 
premoženjsk
e pravice 

710 
610.038 518.324 130.962 0 17.670 17.670 31.838 190.837 

C.Druga 
neopredmete
na sredstva 

711 
3.492.960 13.812 196.760 0 1.838.184 11.617 2.663 1.846.678 

D.Zemljišča 712 127.931.522 0 2.735.613 0     457.700 0 0 130.209.435 
E.Zgradbe 713 106.019.580 38.418.700 53.052.534 15.910 36.859.825 2.299 1.820.783   81.959.195 
F.Oprema 714 9.890.555 8.877.841 5.727.240 61.154   2.009.245 133.553     246.694     4.556.413 
G.Druga 
opredmetena 
osnovna 
sredstva 

715 

818.600 534.854 33.067 0 15.278 6.846 114.584 193.798 
          
 
 

B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne 
razmejitve 

1. Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014 
Mestna občina Nova Gorica  izkazuje konec leta 2014 kratkoročne terjatve v višini 5,171 mio €, kar  pomeni, da jih 
je glede na stanje konec leta 2013 za 3,382  mio € več.  

Poglavitni razlog so visoke terjatve iz naslova refundacij za projekt Centralne čistilne naprave in sicer imamo iz tega 
naslova odprtih terjatev do Ministrstva za okolje in prostor v višini 1,161 mio € (od tega 0,895 mio € zapadlih), do 
preostalih občin pa v višini 0,455 mio € ( iz naslova zadržanih sredstev). 

V primerjavi z preteklim letom so večje  tudi  terjatve do kupcev v višini 0,991 mio €. Večina odprtih zapadlih 
terjatev je do podjetja Komunala d.d. iz naslova najema za smetišče v Stari gori in zahtevka za vrnitev stroškov v 
zvezi z predelavo odpadkov.  

Terjatve za davčne prihodke, katere evidentira in nadzoruje DURS znašajo 0,415 mio €. Od tega je največ terjatev iz 
naslova NUSZ in sicer v višini 0,356 mio €.  

Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke znašajo 0,815 mio €. Od tega je največ nezapadlih  terjatev iz naslova 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo  in sicer v višini 0,570 mio €.  

Večji znesek terjatev beležimo tudi iz naslova terjatev do države in drugih institucij, drugih kratkoročnih terjatev in 
terjatve do  MIP-a v stečaju. Kratkoročne terjatve so podrobnejše specificirane v spodnji tabeli. 
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Tabela 10: Kratkoročne terjatve  na dan 31.12.2014 

KONTO NAZIV TERJATVE ZNESEK  (v eur) 
V BREME V DOBRO 

120000 Kratkoroč.terjatve do kupcev  991.320,71   
1400000 Kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna države 36.874,95   
140100 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 1.161.143,53   
140104 Ministrstvo za šolstvo in šport 9.126,00   
140105 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 171.339,70   
140111 Ministr.za notranje zadeve 16.432,83   
1410010 Kratk.terj.za obresti EZR 38,71   
1410097 kratk.terj.do DRUGIH občin - CČN Nova Gorica 84.266,40   
1410098 kratk.terj.do DRUGIH občin-CČN N.G.-zadržana sred. 371.996,63   
1410099 kratk.terj.do DRUGIH občin-SOU 5.910,15   
141038 Terjatve do občin - RCERO 9.636,13   
1420 Kratk.terjatve do posr.uporabnikov proračuna države  6.422,32   
1430 Kratk.terjatve do posr.uporabnikov proračuna občine  12.373,90   
1600 Kratk.terjatve iz nasl.obresti iz depozitov 0,18   
16300 Kratk.terjatve do Komunale - delež v ceni 12.297,46   
17030 terj.do drž.inst in dr.inst.-zapuščine 430,62   
17040 Kratk.terjatve iz naslova nadomestila plač 1.703,97   
17090 Terjatve do držav.in drugih institucij 230.149,79   
17091 Terjatve iz naslova javnih del 871,71   
17094 terj.do tujih institucij 6.809,40   
1740 Terj.za vstopni DDV v računih 1.430,58   
1747 Terj.za obračunani DDV za davčno obdobje 16.310,00   
175203 Kratk.terj. do MIP v stečaju 300.075,05   
1759 Druge kratkoročne terjatve 494.094,87   
1760000 terjatve za komunalno takso 1.294,04   
1760100 terj. za davek od premoženja od stavb-od fiz.os. 703,72   
1760101 terj. za davek od premož.od pros.za počit.in rekre 84,49   
1760107 terj.za nadom.za upor.stavb.zemljišč-pr.os. 201.641,83   
1760108 terj.za nadom.za upor.stavb.zemljišč-fiz.os. 120.235,72   
1760109 terj.za zam.obr.nadom.za upor.stavb.zemljišč 34.218,42   
1760110 terj.za davek na vodna plovila 2.511,47   
1760111 terj.za zamudne obr.od davka na vodna plovila 225,85   
1760112 terj.za davek na dediščine in darila 24.974,74   
1760113 terj.za zamudne obr.davkov občanov 323,65   
1760114 terj.za davek na promet nepremičnin-pr.os. 3.871,59   
1760115 terj.za davek na promet nepremičnin-fiz.os. 22.342,84   
1760117 terj.za zamud.obr.od davka na promet nepremičnin 42,10   
1760118 terj.za pristojbino za vzdrž.gozdnih cest 2.395,42   
1760119 terj.za okolj.dajat.-odpadne vode 178,04   
1770000 terjatve za komunalni prispevek 155.042,47   
1770002 terjatve za nadomestilo za degradacijo in uzurp. 4.478,42   
1770003 terjatve za globe za prekrške 83.988,84   
1770100 terj. za konces.dajatve od poseb.iger na srečo 570.250,01   
1770101 terj.za zamud.obr.konces.dajatev od poseb.iger 1.304,00   
        
28+29 Neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitve   4.546.725,00 
/1747,/11004 DDV v neplačanih izdanih računih   148.730,67 
/2200 Plačilo v imenu drugih občin   456.263,03 
11004 Terjatev za DDV, nadomestilo plače   19.444,55 
        
    S K U P A J  5.171.163,25 5.171.163,25 
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Obveznosti do virov sredstev 
A. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne omejitve 

Mestna občina Nova Gorica je imela konec leta 2014 kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v višini 5,279 mio €. 
Znesek je za 0,660 mio € višji kot v letu 2013.  

Poglavitno zmanjšanje se nanaša na izplačilo obveznosti po sodni poravnavi do podjetja SGP (kto 234). V januarju 
2014 smo poravnali znesek v višini 2,924 mio €. 

Poglavitno zvišanje pa se nanaša na kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi (kto 220). Te so konec leta 
2014 v primerjavi z preteklim letom večje za 3,331 mio  € 

Na dan 31.12.2014 smo imeli kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi v višini 4,094 mio €. Od tega je  
1,051 mio € nezapadlih zadržanih sredstev iz naslova projekta Centralna čistilna naprava in čistilna naprava Branik. 
Zapadlo obveznost do dobaviteljev iz naslova investicije Centralna čistilna naprava v višini 0,895 mio € smo 
zadržali zaradi zamika refundacije sredstev za ta namen s strani Ministrstva za kmetijstvo. 

Ostale odprte obveznosti so prikazane v tabeli 11. Od tega je zapadlih 1,24 mio €  in sicer so ta zapadla v obdobju 
od 27.12. do 31.12.2014. Te smo zaradi likvidnostnih težav, ki so se pojavile konec leta, poravnali v prvih dneh leta 
2015. 

         Tabela 11: Kratkoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2014 

KONTO NAZIV OBVEZNOSTI 
ZNESEK KRATKOROČNIH 

OBVEZNOSTI  (v eur) 

V BREME V DOBRO 
200 Kratk.obvezn.za prejete  predujme   10.000,00
201 Kratk.obvezn.za prejete  varščine   600,00
21 Kratkor.obvez.do zaposlenih   175.708,90
220 Kratk.obvez.do dobav.v državi   4.094.349,03
221 Kratk.obvez.do dobav.v tujini   4.040,00

230, 231 Obveznosti za dajatve   83.458,79
234 Ostale kratk.obvez.iz poslovanja   309.562,08
235 Obvez.na osn.odtegljajev zaposlenih   3.423,03
236 Obvez.do davčnih zavezancev - durs nerazporejeno   105.102,71
240 Krat.obv.do neposred.uporabnikov proračuna države   912,92
241 Kratk.obv.do neposred.uporabnikov proračuna občine   348,26
242 Kratk.obv.do posred.uporabnikov proračuna države   121.862,33
243 Kratk.obv.do posred.uporabnikov proračuna občine   334.884,04
260 Kratkor.obveznosti iz financiranja   35.111,09

        
KTO 18+19 Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve 4.736.186,94   
1410097,98 Terjatve zaradi plačil drugim občinam 456.263,03  
KTO 11004 Prejeta varščina in sredstva drugih - na TRR 43.100,57   
KTO 11004,174,231 DDV v neplač.računih in obvezn. za DDV 43.812,64   
    S K U P A J    5.279.363,18 5.279.363,18

 

 

B. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Dolgoročne obveznosti Mestne občine Nova Gorica so konec leta 2014 znašale 10,337 mio € . Znesek je glede na  
predhodno leto višji za 2,325 mio € . Obveznosti so se povečale predvsem zaradi najema novih kreditov pri SID 
banki v višini 3,5 mio €.  Ostale obveznosti iz naslova najemov in finančnih leasingov so se zmanjšale. Posamezna 
vrsta dolgoročnih obveznosti je prikazana v tabeli 12. 
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Tabela 12: Dolgoročne obveznosti po vrstah na dan 31.12.2014

KONTO NAZIV OBVEZNOSTI 
ZNESEK DOLGOROČNIH 

OBVEZNOSTI  (v eur) 

V BREME V DOBRO 
96000 dolg.kredit - DBS   2.650.000,00
96001 dolg.kredit - Sparkasse   2.655.000,04
96002 dolg. kredit SID  3.576.071,93

971007 obveznost iz podbilance JP   582.829,87
971101 fin.najem - športna dvorana v NG   534.768,90
971102 fin.najem - telovadnica v Prvačini   338.551,03

        
KTO 90 Splošni sklad - dolgoročni krediti 8.881.071,97   
KTO 90 Splošni sklad - finančni najem 873.319,93   
KTO 90 Dolgoročne obveznosti za vlaganja v infrastrukturo 582.829,87   

    S K U P A J    10.337.221,77 10.337.221,77

 

 

C. Izvenbilančna evidenca  

V izvenbilančni evidenci ima Mestna občina Nova Gorica evidentirane terjatve za komunalni prispevek, prejete 
garancije, dane stavbne pravice ter obveznosti za dana poroštva in namenska sredstva. 

Izvenbilančno so knjižene le dvomljive terjatve za komunalni prispevek, ki se bodo kompenzirale z izgradnjo 
infrastrukture in znašajo 1,142 mio €. Prejete garancije v višini 9,256 mio  € se nanašajo predvsem na dobro izvedbo 
del ter odpravo napak v garancijski dobi. Dane stavbne pravice znašajo 80 tisoč €. Stanovanjskemu skladu Mestne 
občine Nova Gorica je v preteklih letih Mestna občina Nova Gorica dala poroštva, ki na dan 31.12.2014 znašajo 250 
tisoč  €. 

Pretežni del namenskih sredstev se nanaša na neporabljeni taksi za obremenjevanje vode in okolja, in sicer  v višini 
2,175 mio €. Namenska sredstva iz naslova takse za obremenjevanje odpadnih voda, v višini 1,863 mio  € se bodo v 
celoti porabila v letu 2015 za izvajanje projekta Centralna čistilna naprava. Namenska sredstva iz naslova takse za 
obremenjevanje okolja, v višini 0,313 mio  € se bodo porabila za investicijo zapiranje odlagalnega polja v naslednjih 
dveh letih. Za ta isti namen se bodo porabila namenska sredstva iz naslova investicijskega evra preteklih let in sicer 
v višini 350 tisoč €. 

Med namenskimi sredstvi pa ima občina evidentiranih tudi 46 tisoč € prejetih sredstev za sanacijo stanja po 
žledolomu. 

 

 

 

 

  



 

Stran 289 od 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  
E N O T N I  Z A K L A D N I Š K I  R AČU N  
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5. POROČILO O POSLOVANJU ENOTNEGA 
ZAKLADNEGA PODRAČUNA MESTNE 

OBČINE NOVA GORICA 
 

Vodenje in upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega podračuna ureja Zakon o javnih financah in 
podzakonski predpisi: 

- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa (Ur. l. RS 120/07, 104/09) 

- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS 41/07, 81/09, 
95/11, 109/13). 

Enotni zakladniški račun (v nadaljevanju EZR) občine vključuje denarna sredstva občine, krajevnih skupnosti in 
vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine. 

Za leto 2014  izkazuje EZR Mestne občine Nova Gorica 11.188,96 € prihodkov od prejetih obresti banke Slovenije 
in poslovnih bank od nočnih depozitov sredstev vseh proračunskih uporabnikov pri EZR.  

Odhodki v višini 11.105,50 € se nanašajo na odlive proračunskim uporabnikom vključenim v EZR občine iz naslova 
nakazanih obresti glede na stanje sredstev na računih. Ta odhodek pri EZR predstavlja pri proračunskih uporabnikih 
prihodek, in sicer so v letu 2014 prejeli skupaj 10.577,02 € obresti, preostalih 528,48 € pa je pripadlo Mestni občini 
Nova Gorica za vodenje EZR v letu 2014. 

Razlika med prejetimi in razdeljenimi obrestmi v letu 2014 znaša 611,94 €, ki so namenjeni vodenju EZR Mestne 
občine Nova Gorica. 

 
Rezultat poslovanja  
Rezultat Bilance prihodkov in odhodkov je presežek odhodkov nad prihodki v višini 8,327 mio €. Račun finančnih 
terjatev in naložb izkazuje presežek odlivov nad prilivi v višini 0,598 mio €.   

Sprememba stanja sredstev na računih znaša  - 5,989 mio € 

Kumulativni prenos sredstev znaša 0, 457 mio €. 

Zaradi izjemnih okoliščin zagotavljanja likvidnosti proračuna smo uporabili prosta denarna namenska sredstva. 
Večina teh sredstev bodo v prihodnjih dveh letih porabljena za namen, za katerega so opredeljena. Na podlagi tega 
je tudi zagotovljen zadosten obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega porabnika v letu 2015.  V letu 2015 se  
planira porabiti  vsa namenska sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje voda, predvsem za namen izgradnje 
Centralne čistilne naprave z pripadajočim omrežjem. Sredstva iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja 
in investicijski evro se planira porabiti za investicijo zapiranje odlagalnega polja v Stari Gori, ki se začne v letu 
2016. V prvem predlogu proračuna 2015 smo predlagali, da se investicija začne v letu 2015, a smo jo v drugem 
branju zamaknili v leto 2016. 

Večje prenesene obveznosti iz namenskih sredstev so naslednja: 

- okoljskih dajatev za onesnaževanje vode v višini 1,863 mio € 
- okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja v višini 0,313 mio € 
- investicijski evro v višini 0,350 mio € 

 
Pripravili: 

 
Direktorica Občinske uprave mag. Vesna Mikuž 

Vodja finančno-računovodske službe Mateja Mislej 

Načelniki s sodelavci 

                    Matej Arčon 

                     Župan 
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PRILOGA 1 

Realizacija namenskih sredstev v letu 2014 

 
Rebalans-2 Realizacija

2014 31.12.2014

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 8.528.826 5.961.003,30

740 - Državni in občinski proračuni 1.485.656 1.130.363,59
7400 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.403.403 1.054.666,81
740001 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.313.449 947.538,09
04.036 Požarna taksa 165.000 163.896,00
09.060 vodnjaki - Living fountains 5.089 5.089,38
07.175 CČN - Centralna čistilna naprava 956.762 631.797,58
10.121 21. člen ZFO - za Frana Erjavca 125.330 125.330,00
08.016 GOTRAWAMA 1.018 757,62
07.242 ČN Branik - ISO-PRA 38.601 20.667,51
07.240 Priprava projektov - BIMOBIS 2.372
10.073 Obnova rolkarskega poligona (fundacija za šport) 19.277

740004 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 89.954 107.128,72
08.016 GOTRAWAMA 318 578,46
09.059 SOLUM 5.374 5.374,42
07.001 MKGP - vzdrževanje gozdnih poti 13.000 21.263,86
10.101 MŠŠ - nevarne poti 36.053 45.671,42

09.065 Pot miru 3.135 3.134,71

08.002 AdriaA 1.179 223,35
07.238 kolesarske steze - CroCTaL 4.256 4.256,27
09.060 vodnjaki - Living fountains 931 930,98

MNZ - sofinanciranje Medobčinske uprave 8.848 8.848,45
MZIP-Subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja 16.510 16.506,80
drugo za tekočo porabo (AJDA) 350 340,00

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 82.253 75.696,78
740100 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 33.600 27.043,70

Brda - delež za Skupno občinsko upravo - SOU 33.600 27.043,70

740101 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicijsko porabo 48.653 48.653,08
07.210 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za RCERO 48.653 48.653,08
07.175 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za CČN 0

741 - Iz sredstev proračuna EU 7.043.170 4.830.639,71
7412 - Strukturni skladi 1.521.859 1.065.616,25
08.002 AdriaA 10.363 1.898,51
08.017 Pumas 8.440
07.242 ČN Branik - ISO-PRA 328.109
10.177 Energetska sanacija šol 102.878
07.218 Ureditev mestnega središča Nove Gorice 1.072.069 1.063.717,74

7413 - Kohezijski skladi 5.421.652 3.580.186,33
07.175 CČN - Centralna čistilna naprava 5.421.652 3.580.186,33

7414 - Izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 99.659 81.962,05
08.016 GOTRAWAMA 12.529 10.312,79
09.060 vodnjaki - Living fountains  (prenakazilo občina Miren-K.) 66.969 71.649,26
07.240 Priprava projektov - BIMOBIS (prenakazilo občina Tolmin) 20.161

7417 - Sredstva drugih evropskih institucij 0 102.875,08
10.177 Energetska sanacija šol 0 102.875,08

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 238.428 539.157,08

787 - Prejet sredstva od drugih evropskih institucij 238.428 539.157,08
08.015 We are the planet 39.028 10.000,00
09.059 SOLUM 45.683 71.941,07
09.066 PRO US ALL (European partnership on sport) 11.918,18
09.066 WAP  (European partnership on sport) 28.750
07.242 ČN Branik - ISO-PRA 292 323.523,38
09.065 Pot miru 26.645 26.645,05
07.238 kolesarske steze - CroCTaL 97.055 86.751,00
07.194 ČN Čepovan - ISO-PRE 357 357,00

drugo 618 617,65
08.017 Pumas 7.403,75

VSE SKUPAJ 8.767.254 6.500.160,38  
  



 

Stran 293 od 300 

PRILOGA 2 

POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2014 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, člen 
15) določa, da Župan enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem. 
 
 
V letu 2014 so bile pridobljene naslednje nepremičnine:  
 

 
REALIZACIJA  LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 2014 

Zap. 
štev.

Katastrska 
občina

Parcelna 
številka

Velikost  
(v m2)

Vrsta 
nepremičnine

Realizacija 
2014 Namen nakupa

k.o. Šmihel 4933/8 142 zemljišče
k.o. Šmihel 4933/6 5 zemljišče

2 k.o. Kromberk 63/11 9 zemljišče 315 del LC 284110 Kromberk - Ravnica
k.o. Stara Gora 22/51 261 zemljišče
k.o. Stara Gora 2075/1 477 zemljišče

4 k.o. Kromberk 451/13 8 zemljišče 384 del LC 284130 Nova Gorica (Hrast) -Kekec I.
5 k.o. Nova Gorica 1144/2 19 zemljišče 1.606 del nekategorizirane ceste v Novi Gorici ob stanovanjski hiši Cesta 15. Septembra 10

k.o. Trnovo 525/8 640 zemljišče
k.o. Trnovo 525/10 52 zemljišče

7 k.o. Banjšice 2244/24 86 zemljišče 1.204 dostopna pot do stanov. hiš Banjšice 88 in 88 a ter 88 b
8 k.o. Branik 3064/4 497 zemljišče 1.671 odkup za cesto v strnjenem delu Branika

k.o. Lokovec 1544/11 900 zemljišče
k.o. Lokovec 1546 331 zemljišče
k.o. Čepovan 218 883 zemljišče

10 k.o. Dornberk 5760 264 zemljišče 960 odkup parcele, ker je na parceli podporni zid  za ureditev višje ležece ceste - Brdo
11 k.o. Vitovlje 2251/6 691 zemljišče 7.110 odkup parcele, ki je v naravi del ceste JP 784510 Gornje Visoko-Ovčji plac I.
12 k.o. Čepovan 491/1 23 zemljišče 161 odkup zemljišča za kontejnersko mesto
13 k.o. Grgar 2605 23 zemljišče 484 hidroforna postaja Fobca
14 k.o. Dornberk 692/3 138 zemljišče 3.450 odkup za cesto JP 784320 Zalošče-turistična kmetija
15 k.o. Gradišče 14/9 39 zemljišče 858 v  naravi del ceste LC 284320 

k.o. Lokovec 799/8 379 zemljišče
k.o. Lokovec 796/6 71 zemljišče
k.o. Lokovec 796/9 348 zemljišče
k.o. Lokovec 799/11 10 zemljišče

17 k.o. Lokovec 405/8 670 zemljišče 0 brezplačen prenos cest v Lokovcu
18 k. o. Lokovec 462/8 808 zemljišče 0 brezplačen prenos cest v Lokovcu

k.o. Lokovec 979/2 374 zemljišče
k.o. Lokovec 1111/8 1640 zemljišče

20 k.o. Šempas 45/7 288 zemljišče 8.064 cesta skozi Šempas, ki v naravi predstavlja del ceste LC 284250

21 k.o. Nova Gorica del 1487/1 300 zemljišče 35.300 odkup parcele po kateri bomo zgradili zahodno vpadnico
k.o. Grgar 61/6 18 zemljišče
k.o. Grgar 59/7 13 zemljišče
k.o. Grgar 62/7 28 zemljišče
k.o. Grgar 62/5 (1/2) 11 zemljišče

23 k.o. Grgar 62/5 (1/2) 11 zemljišče 165 rekonstrukcija ceste LC 284010
24 k.o. Branik 2722/4 8 zemljišče 150 odkup parcele, ki v naravi predstavlja del ceste LC 284350
25 k.o. Branik 4316/2 21 zemljišče 420 odkup parcele, ki v naravi predstavlja del ceste LC 284350
26 k.o. Dornberk 5761 31 zemljišče 149 ureditev križišča za Gradišče-odcep Brdo JP 784330
27 k.o. Solkan 1164/1 32 zemljišče 1.530 odkup zemljišč za rekonstrukcijo ceste Pot na Breg, v naravi del ceste LK285620
28 k.o. Grgar 2810/36 31 zemljišče 932 rekonstrukcija ceste LC 284010
29 k.o. Solkan 2352/1 35 zemljišče 2.440 odkup zemljišč za rekonstrukcijo ceste Pot na Breg, v naravi del ceste LK285620

k.o. Grgar 2810/32 21 zemljišče
k.o. Grgar 2810/34 27 zemljišče

31 k.o. Grgar 2810/30 89 zemljišče 2.676 rekonstrukcija ceste LC 284010
32 k.o. Grgar 2810/38 48 zemljišče 1.443 rekonstrukcija ceste LC 284010

k.o. Dornberk del 5209 290 zemljišče
k.o. Dornberk del 5210 788 zemljišče

12/17 545 zemljišče
12/18 19 zemljišče

35 k.o. Dornberk del 5226 210 zemljišče 1.050 rekonstrukcija ceste Dornberk Renče LK 284320
36 k.o. Dornberk 6589 86 zemljišče 301 nakup kmetijskega zemljišča za širitev traktorske poti
37 k.o. Ravnica 1016/60 1642 zemljišče 19.704 parkirišče pri vzletišču za jadralne padalce
38 k.o. Nova Gorica 1460/2 228 zemljišče 18.240 zemljišče s kioskom ob Erjavčevi ulici
39 k.o Dornberk 5761 122 zemljišče 594 ureditev križišča za Gradišče-odcep Brdo JP 784330
40 k.o Dornberk 5761 31 zemljišče 149 ureditev križišča za Gradišče-odcep Brdo JP 784330
41 k.o. Stara Gora 438/2 2 zemljišče 34 odlagališče odpadkov Stara Gora
42 k.o. Stara Gora 438/2 2 zemljišče 38 odlagališče odpadkov Stara Gora
43 k.o. Stara Gora 438/2 1 zemljišče 21 odlagališče odpadkov Stara Gora
44 storitve 799 parcelacija ureditev ZK stanja pri odkupu zemljišč
45 storitve 1.038 najem parcele za kontejnersko mesto v Solkanu - pri stavbi KS, Trg Jožeta Srebrniča

46 storitve 12.097 cenitve zemljišč za odkup
47 storitve 10.278 izvedba nepremičninskih postopkov pri investicijah
48 služnosti 8.009 kanalizacija Zalošče, pločnik Vinka Vodopivca, pločnik Grgar
49 storitve 5.303 notarske storitve pri pogodbah
50 storitve 742 objave javnih dražb v Uradnem listih, davki,...

Skupaj 245.142

del JP 78460 Ozeljan-Šmihel

del LC 284220 Stara Gora - Rožna Dolina

1

3 14.542

196

0

1.384

brezplačen prenos cest v Lokovcu, ki se v naravi navezujejo na cesto LC 284070 Pri Cerkvi-
Črče16

19 brezplačen prenos cest v Lokovcu, ki v naravi predstavljajo del ceste JP785870 Lokovec-
Lovrič

30.446 zemljišče za  medgeneracijski center

0

9

del LC 284080 Trnovo-Voglarji6

30 1.443 rekonstrukcija ceste LC 284010

22 1.243 rekonstrukcija ceste LC 284010

33 5.410  rekonstrukcija ceste Dornberk Renče LK 284320

34 k.o. Solkan 40.608 kontejnersko mesto in parkirišče na Trgu Jožeta Srebrniča 
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V letu 2014 so bila odtujene naslednje nepremičnine: 
 

 
REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 20

Zap. 
št.

Katastrska občina Parcelna 
številka

Velikost   
(v m2)

Vrsta 
nepremičnine

Realizacija 
2014

Metoda 
Razpolaganja

Namen prodaje

1 k.o. Banjšice 2514/5 143 zemljišče 2.002 nep. pogodba
odkup parcele, ki je v naravi dvorišče pri stanovanjski Banjšice 
76

2 k.o. Bate 2949/5 65 Zemljišče 780 nep. pogodba
odkup polovice funkc. zemljišča pri stan. hiši v Grgarskih 
Ravnah 39

3 k.o. Trnovo 619 211 zemljišče 5.064 nep. pogodba odkup parcele za legalizacijo objekta

4 k.o. Dornberk 233/3 242 zemljišče 8.470 nep. pogodba

odkup dvorišča, ki je funkcionalno zemljišče k stanovansjki 
hiši Bojana Vodopivca 3

5 k.o. Banjšice 2514/7 47 zemljišče 658 nep. pogodba odkup funkcionalnega zemljišča ob hiši Banjšice 98
k.o. Dornberk 7727/2 84 zemljišče nep. pogodba
k.o. Dornberk 974/2 18 zemljišče nep. pogodba

7 k.o. Grgar 1154/42 5858 zemljišče 3.633 nep. pogodba kmetijsko zemljišče
8 k.o. Banjšice 2506/9 108 zemljišče 1.512 nep. pogodba funkcionalno zemljišče ob hiši
9 k.o. Prvačina 1570/2 135 zemljišče 4.050 nep. pogodba odkup funkcionalnega zemljišča ob hiši
10 k.o. Branik  4902/2 148 zemljišče 2.220 nep. pogodba odkup funkcionalnega zemljišča ob hiši
11 k.o. Banjšice 2022/2 524 zemljišče 6.288 nep. pogodba odkup za gradnjo prizidka k obstoječi stanovanjski hiši
12 k.o. Rožna Dolina 1045/72 110 zemljišče 3.724 nep. pogodba odkup funkcionalnega zemljišča ob hiši
13 k.o. Kromberk 420/159 122 zemljišče 4.180 nep. pogodba legalizacija objekta pri stanov hiši Bratov Hvalič 8
14 k.o. Rožna Dolina 809/28 98 zemljišče 3.268 nep. pogodba funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši
15 k.o. Nova Gorica 306/3 4 zemljišče 0 nep. pogodba funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši
16 k.o. Banjšice 2935/1 39 zemljišče 546 nep. pogodba funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši
17 k.o. Ravnica 1241/8 54 zemljišče 1.350 nep. pogodba funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši
20 k.o. Rožna Dolina 317/4 26 zemljišče 1.064 nep. pogodba funkcionalno zemljišče ob stanovanjski hiši
21 k.o. Rožna Dolina 229/5 1225 zemljišče 93.100 javna dražba nepozidano stavbno zemljišče 

k.o. Vitovlje *611
k.o. Vitovlje *373/2
k.o. Vitovlje 1495/3
k.o. Rožna Dolina 579/4 34 zemljišče nep. pogodba
k.o. Rožna Dolina 579/3 39 zemljišče nep. pogodba

Skupaj 146.089

odkup funkcionalnega zemljišča ob stanovanjski hiši na 
parc.št. 971/76 2.900

trafo postaja

22 1.000

23 280

nep. pogodba
stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje z zemljišči
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PRILOGA 3 
 
Prikaz poslovanja posrednih proračunskih uporabnikov s področja družbenih dejavnosti v letu 2014 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV Branik Čepovan Dornberk F. Erjavec M. Štrukelj Solkan Šempas 

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 1.043.393 442.898 1.747.377 2.179.660 3.199.520 3.026.905 1.962.612
- proračunska sredstva države 623.762 313.893 947.670 1.759.205 2.168.965 1.865.825 1.104.352
- proračunska sredstva MONG 214.067 96.551 448.918 118.163 251.899 511.369 475.621
- proračunska sredstva drugih občin 51.184 0 29.930 0 35.797 38.216
- prihodki tržne dejavnosti 11.130 32.330 48.133 17.824 280.993 51.250 20.202
- drugi prihodki 143.250 122 272.726 284.468 497.663 562.664 324.221

II.   ODHODKI 1.041.904 442.681 1.746.084 2.177.629 3.270.059 3.019.170 1.961.229
- amortizacija 24.740 315 26.324 7.143 27.142 34.842 56.233
- investicijsko vzdrževanje 1.261 24.804 0 72.824 32.298 89.241
- materialni stroški 182.379 56.905 357.118 451.604 660.927 562.620 221.495
- sredstva za bruto plače 660.337 303.532 1.039.194 1.495.592 2.121.885 1.873.329 1.290.934
- prispevki in davki na plače 104.551 48.344 166.812 219.149 304.799 302.035 190.188
- drugi odhodki 69.897 32.324 131.832 4.141 82.482 214.046 113.138

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.489 217 1.293 2.031 -70.539 7.735 1.383

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 93.632 15.449 73.891 74.270 153.981 306.089 106.491
- vlaganje v objekte 71.448 15.000 41.680 51.720 92.750 262.313 30.516
- nabava opreme 22.184 449 32.211 22.500 61.231 43.776 75.975

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 34 15 55 64 95 98 63

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 38 15 61 70 111 105 70

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.630 1.659 1.420 1.739 1.661 1.577 1.535

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

I.   PRIHODKI 1.090.321 464.350 1.802.701 2.198.836 3.168.967 3.084.562 2.007.416
II.   ODHODKI 1.118.505 461.239 1.802.146 2.201.889 3.219.887 3.125.577 2.045.399
III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -28.184 3.111 555 -3.053 -50.920 -41.015 -37.983
IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 77.639 14.099 47.989 31.958 115.199 177.535 136.135

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

I.   Prejeti krediti - kratkoročni
II.   Prejeti krediti - dolgoročni
III.   Dani krediti - kratkoročni
IV.   Dani krediti - dolgoročni

O S N O V N A    Š O L A

 
 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV OŠ Kozara Vrtec N.G. Glasbena š. Ljudska uni. VIRS JZ Šport Mladinski c.

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 1.376.298 3.483.831 1.468.977 557.288 143.156 953.178 340.927
- proračunska sredstva države 1.142.462 144.768 1.194.575 269.625 0 44.865 36.801
- proračunska sredstva MONG 41.419 2.059.805 32.457 28.711 75.461 597.602 249.247
- proračunska sredstva drugih občin 57.371 269.951 27.123 28.683 35.844
- prihodki tržne dejavnosti 12.447 80.845 212.901 225.733 31.578 87.069 2.897
- drugi prihodki 122.599 928.462 1.921 4.536 273 223.643 51.982

II.   ODHODKI 1.375.982 3.477.020 1.468.472 556.887 142.703 917.484 331.827
- amortizacija 614 24.544 35.362 2.641 8.799 6.801
- investicijsko vzdrževanje 0 29.193 18.657 5.858 3.964 20.641 8.543
- materialni stroški 180.906 1.057.892 157.301 240.544 23.997 506.175 162.294
- sredstva za bruto plače 933.149 2.034.036 1.086.969 264.534 37.871 296.752 118.671
- prispevki in davki na plače 150.155 328.456 160.601 38.459 6.152 48.075 19.297
- drugi odhodki 111.158 2.899 9.582 7.492 68.078 37.042 16.221

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 316 6.811 505 401 453 35.694 9.100

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 100.992 61.906 130.979 3.516 0 72.279 14.727
- vlaganje v objekte 60.893 8.456 0 0 16.739 0
- nabava opreme 40.099 53.450 130.979 3.516 462 55.541 14.727

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 44 138 47 10 1 21 9

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 54 135 55 11 1 21 9

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.548 1.262 1.802 1.566 2.373 1.178 1.099

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
I.   PRIHODKI 1.435.311 3.504.082 1.465.396 666.831 143.156 18.031 7.796
II.   ODHODKI 1.484.665 3.601.417 1.567.660 557.799 142.703 997.985 344.104
III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -49.354 97.335 -102.264 109.032 2.612 979.954 336.308
IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 44.109 40.476 76.682 333.001 154.356 121.679 77.225

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
I.   Prejeti krediti - kratkoročni
II.   Prejeti krediti - dolgoročni
III.   Dani krediti - kratkoročni
IV.   Dani krediti - dolgoročni

PRORAČUNSKI PORABNIK
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A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV Kulturni dom Goriški m. G. knjižnica ZD osnovno v. ZD zobozdr. v. Goriška lek.

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 783.438 1.106.651 1.356.350 10.289.869 2.961.150 12.402.120
- proračunska sredstva države 42.894 782.235 67.900 27.791 0
- proračunska sredstva MONG 472.683 109.693 876.430 22.263 2.148
- proračunska sredstva drugih občin 17.500 79.153 255.006 21.507 1.200
- prihodki tržne dejavnosti 36.831 5.167 7.575 652.369 364.764 2.662.057
- drugi prihodki 213.530 135.570 149.439 9.565.939 2.593.038 9.740.063

II.   ODHODKI 772.988 1.032.431 1.298.111 9.630.308 2.960.313 12.175.660
- amortizacija 1.442 0 549.209 169.397 94.613
- investicijsko vzdrževanje 31.287 0 0 0
- materialni stroški 40.466 279.206 424.102 2.465.880 393.227 10.184.186
- sredstva za bruto plače 170.720 593.812 753.781 5.632.514 1.672.489 1.307.881
- prispevki in davki na plače 27.388 98.415 120.185 933.991 268.553 206.790
- drugi odhodki 501.685 60.998 43 48.714 456.647 382.190

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 10.450 74.220 58.239 659.561 837 226.460

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 69.184 51.429 49.149 791.299 254.270 89.687
- vlaganje v objekte 0 10.256 544.664 145.056
- nabava opreme 69.184 51.429 38.893 246.635 109.214 89.687

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 11 24 41 237 74 51

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 13 27 43 243 79 53

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 15.520 1.928 1.588 1.980 1.883 2.137

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2014 2014 2014 2014 2014 2014
I.   PRIHODKI 859.248 1.148.678 1.600.262 10.612.926 3.038.802 12.602.285
II.   ODHODKI 829.218 1.135.202 1.440.597 10.268.919 3.206.436 12.249.570
III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih 30.030 13.476 159.665 344.007 -167.634 352.715
IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 14.141 354.666 292.079 87.646 373.260 367.592

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2014 2014 2014 2014 2014 2014
I.   Prejeti krediti - kratkoročni
II.   Prejeti krediti - dolgoročni
III.   Dani krediti - kratkoročni
IV.   Dani krediti - dolgoročni

PRORAČUNSKI PORABNIK
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PRILOGA 4 
 

Poročilo o porabi sredstev požarne takse v letu 2014 
 

OBČINA: Mestna občina Nova Gorica 
VIŠINA SREDSTEV POŽARNE TAKSE 

DODELJENA OBČINI V LETU 2014: 

 Višina porabljenih sredstev Vrsta, tip in količina 
nakupa 

Prejemnik 

Št. 
računa Datum Znesek 

računa (€) 
 

Gasilska 
vozila 

5496-14 24.06.2014 1.107,76 

Gasilsko tehnično 
vozilo – izdelava in 

montaža  

zaboja za gozdarske 
klešče (1 komp.) 

GENG 

  1.107,76   

PR-173 12.09.2014 3.349,60 Del nadgradnje GVGP-
1 PGD 

Čepovan PR-221 04.11.2014 398,00 Nadgradnja GVGP-1, 
motor za reflektor 

  3.747,60   

12274 18.06.2014 123,79 Oprema vozila kombi 
Vito PGD NG 

735 26.09.2014 510,59 Nosilec termokamere – 
Renault M 

   634,38   
   5.489,74  Skupaj  

Gasilska 
zaščitna in 

reševalna 
oprema 

5289-14 12.04.2014 561,20 Dodatek IGNIS (1 kos) GENG 

6005-14 23.12.2014 5.612,00 
Sitrac licenca za 

dispečersko del. mesto 
(2 kos)  

GENG 

5903-14 28.11.2014 1.921,50 Hitro reševalno plovilo 
z opremo (1 kos) GENG 

5997-14 23.12.2014 4.041,00 Fazni agregat 6,5 kw (1 
kos) GENG 

6007-14 15.12.2014 854,00 
Voziček za 

intervencijske obleke (1 
kos) 

GENG 

6011-14 29.12.2014 2.890,18 Delovni oder Riwega 
oder hymer (1 kos) GENG 

5461-14 16.06.2014 918,29 Radijska postaja za 
GVGP-2 (1 kpl) GENG 

5843-14 06.11.2014 18.531,41 Radijske postaje z 
baterijami (22 kpl) GENG 

5844-14 06.11.2014 1.474,59 
Mikrofon in zvočnik za 

radijske postaje (22 
kpl) 

GENG 

6004-14 23.12.2014 20.862,00 Radijski strežnik Sitrac 
– RRTU enota (1 kos) GENG 

6005-14 23.12.2014 6.588,00 Sitrac strežnik (1 kos) GENG 

5979-14 11.12.2014 8.000,11 
Računalniška oprema 
za vozilo za štabno 

vodenje, delno (1 kpl) 
GENG 

 5148-14 28.02.2014 96,68 Tiskalnik za napravo za 
testiranje mask (1 kos) GENG 

5135-14 23.02.2014 142,34 Monitor, tipk. za GENG 
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napravo za testiranje 
mask (2 kos) 

5477-14 25.06.2014 7.222,40 Gasilske garderobne 
omare in klopi (44 kos) GENG 

5702-14 29.09.2014 353,80 
Omara za optične 

povezave, dež soba (1 
kos) 

GENG 

5882-14 17.11.2014 2.133,94 
Druga oprema za 

prostor za test. mask (1 
kpl) 

GENG 

5043-14 21.01.2014 447,33 Označevalna vrv, 50 m GENG 

5044-14 21.01.2014 319,80 
Paletni voziček, vilice 
200 kg za opremo (1 

kpl) 
GENG 

5105-14 11.02.2014 116,66 Snežne verige za kombi 
(1 kpl) GENG 

5212-14 19.03.2014 186,20 Kaseta za orodje (1 
kos) GENG 

5282-14 24.03.2014 95,36 Odeje in brisače za 
interv. (8 kos) GENG 

5258-14 07.04.2014 88,47 Oprtač CZ (4 kos) GENG 

5641-14 29.08.2014 370,58 Makita aku sesalec z 
akum. za vozila (1 kpl) GENG 

5852-14 12.11.2014 66,40 Ročni vitel Bushranger 
HTV-1 (1 kos) GENG 

5857-14 11.11.2014 653,25 Tlačne cevi fi52/c (15 
kos) GENG 

5890-14 17.11.2014 188,49 Delovni voziček 200 kg 
(1 kos) GENG 

5935-14 01.12.2014 378,20 Hidravlično dvigalo (1 
kos) GENG 

5949-14 02.12.2014 315,09 Cevi fi75/B (2 kos) GENG 

5981-14 18.12.2014 252,21 Tlačne cevi D-25, 20 m 
(4 kos) GENG 

6006-14 15.12.2014 790,21 Črevo SPC510 (16 kos) 
– 3mx13cm GENG 

5749-14 10.10.2014 83,96 Rokavice MU 
TROVAT (3 par) GENG 

6023-14 31.12.2014 2.380,66 Različna oprema za 
vrvno tehniko (1 kpl) GENG 

5209-14 19.03.2014 417,58 Adapter testni za maske 
(3 kos) GENG 

5003-14 02.01.2014 291,14 Športna oprema gasilci 
(2 kpl) GENG 

5007-14 02.01.2014 208,62 Outlast hlače, majice (4 
kos) GENG 

5032-14 17.01.2014 137,69 Maxi flex rokavice (36 
par) GENG 

 

5033-
174 17.01.2014 266,74 Delovni čevlji (2 par) GENG 

5038-14 21.01.2014 474,29 
Gasilska čelada s 

ščitnikom, gas. pas (2 
kpl) 

GENG 

5047-14 23.01.2014 82,18 Opasač CZ in oprtač 
CZ (4 kos) GENG 

5060-14 30.01.2014 1.280,63 Gasilski škornji Haix 
protektor (5 par) GENG 

5119-14 13.02.2014 155,72 Delovna obleka (2 kpl) GENG 

5165-14 07.03.2014 957,09 Vetrovka in hlače 
Goretex (2 kpl) GENG 

5215-14 24.03.2014 1.215,00 Negorljiva podobleka GENG 
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(12 kos) 

5224-14 21.03.2014 183,00 Delovni telovnik (2 
kos) GENG 

5227-14 03.03.2014 152,99 Delovna halja (6 kos) GENG 

5259-14 27.03.2014 809,59 
Delovna obleka 
poklicni gasilci, 
pulover (6 kos) 

GENG 

5268-14 17.03.2014 452,38 Kombinezon Geng (12 
kos) GENG 

5351-14 09.05.2014 782,92 Kombinezon oranžni ( 
8 kos) GENG 

5957-14 09.12.2014 310,05 Škornji zaščitni hlačni 
max (5 par) GENG 

6017-14 28.12.2014 13,80 Škornji visoki pvc (1 
par) GENG 

5187-14 13.03.2014 102,12 Potapljaške rokavice (2 
kos) GENG 

  97.229,84  GENG 
75/2014 21.01.2014 1.599,24 Škornji (8 par) 

PGD NG 

79/2014 21.01.2014 403,50 Ročica za spust letve (1 
kos) 

12-35 04.04.2014 4.288,02 Intervencijska zaščitna 
obleka (3 kos) 

52/2014 23.04.2014 1.719,41 Vrvna tehnika (kpl) 

142.0213 23.05.2014 3.623,77 
Delovni pas z 

oprtnikom – gozd. 
požare (30 kos) 

922-
17102 13.08.2014 5.337,89 Intervencijska zaščitna 

obleka (12 kos) 

142.448 30.10.2014 2.502,71 Motorna žaga Stihl (1 
kos) 

142.570 16.12.2014 2.836,52 Gasilske delovne 
uniforme 

  22.311,06  PGD NG 
450/14  23.04.2014 190,93 Dihalni aparat 

PGD 
DORNBERK 

14.195  19.05.2014 1.175,12 1 kd cev, 15 kd gasilska 
obleka komplet 

14.312 11.07.2014 94,54 30 kd vezenje napisi za 
delovne obleke 

320/14  07.08.2014 774,35 1 kd računalnik 
14.370  02.09.2014 156,65 2 kd delovni čevlji 

14.401 30.09.2014 1.798,89 

Nahrbtnik za cvi, 
ročnik, trojak, dvojak, 
cevi 7kd, dežni plašč 

gasilski 7 kd 

14.415 15.10.2014 640,87 1 kd postaja ročna 
Hytera komplet 

6/14 27.10.2014 2.871,93 1 kd defibrilator 
komplet 

2/2014 20.11.2014 470,91 139 kd majice kratki 
rokav s tiskom logotipa  

2220/14 01.12.2014 305,00 1 kd ročnik projet 

14.550 15.12.2014 8.809,86 

12 kd kombinezon 
gozd. požari s čelado, 
17 kd škornji in čevlji, 
18 kd delovna obleka, 
10 kd rokavice, 30 kd 

kapa 

14.551 15.12.2014 3.065,77 10 kd gas. obleka, 13 
kd srajca, 13 kd kapa 

14.584 23.12.2014 479,25 2 kd škornji, 4 kd srajca 



 

Stran 300 od 300 

  20.834,07  PGD 
DORNBERK 

PR-2 20.01.2014 127,70 Baterija 1 kos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGD 
Čepovan  

PR-12 07.02.2014 348,40 Verige za GVGP-2 1 
kpl 

PR-21 24.02.2014 826,22 Računalnik za 
intervencije 1 kos 

PR-64 03.04.2014 53,78 Filter, 2 kos 

PR-74 07.05.2014 49,56 Oprema za motorno 
žago, 1 kpl 

PR-78 14.05.2014 56,71 Orodje za vozilo, 1 kpl 
PR-84 16.05.2014 228,14 Verige za vozilo, 2 kos 
PR-86 17.05.2014 188,00 Cev hidravlična, 1 kpl 

PR-113 30.06.2014 2.484,30 Radijske postaje, 3 kos 
PR-152 21.08.2014 99,80 Oprema osebna, 1 kos 

PR-194 30.09.2014 1.241,96 
Osebna varovalna 

oprema, 2 kos, 
kombinezon, 2 kos 

PR-223 12.11.2014 180,00 Mikrofon za čelado, 1 
kos 

PR-246 03.12.2014 4.413,63 Osebna varovalna 
oprema, 1 kpl 

PR-266 16.12.2014 744,89 Osebna varovalna 
oprema, 1 kpl 

PR-274 23.12.2014 336,72 Oprema operativca – 
klešče, 10 kpl 

PR-105 22.05.2014 4.530,11 
Oprema za 

odstranjevanje podrtih 
dreves, ¼ 

  15.909,92  PGD 
ČEPOVAN 

   156.284,89   
Rezervirana 
sredstva za 

nabavo 
gasilskih 

vozil 

  2.111,37 GVC vozilo PGD 
DORNBERK 

   2.111,37   

SKUPAJ                                                                       163.896,00    
Nerazdeljeno 
iz 2013   - 10,00   

SKUPAJ V 
LETU 2014   163.886,00   

 

 

 

 



REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2014

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 34.119.281,3341.514.418,0041.514.418,00 82,282,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 27.462.533,7432.565.914,0032.565.914,00 84,384,3

70 DAVČNI PRIHODKI 20.296.226,1220.569.184,0020.569.184,00 98,798,7

700 Davki na dohodek in dobiček 16.266.884,0016.266.884,0016.266.884,00 100,0100,0
7000 Dohodnina 16.266.884,0016.266.884,0016.266.884,00 100,0100,0

703 Davki na premoženje 2.927.351,743.111.300,003.111.300,00 94,194,1
7030 Davki na nepremičnine 2.400.228,432.563.500,002.563.500,00 93,693,6

7031 Davki na premičnine 4.158,156.100,006.100,00 68,268,2

7032 Davki na dediščine in darila 107.840,08151.000,00151.000,00 71,471,4

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 415.125,08390.700,00390.700,00 106,3106,3

704 Domači davki na blago in storitve 1.101.990,381.191.000,001.191.000,00 92,592,5
7044 Davki na posebne storitve 12.180,5720.000,0020.000,00 60,960,9

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.089.809,811.171.000,001.171.000,00 93,193,1

71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.166.307,6211.996.730,0011.996.730,00 59,759,7

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 6.745.222,657.755.797,007.755.797,00 87,087,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 314.325,70315.000,00315.000,00 99,899,8

7102 Prihodki od obresti 18.851,8724.595,0024.595,00 76,776,7

7103 Prihodki od premoženja 6.412.045,087.416.202,007.416.202,00 86,586,5

711 Takse in pristojbine 11.422,6011.000,0011.000,00 103,8103,8
7111 Upravne takse in pristojbine 11.422,6011.000,0011.000,00 103,8103,8

712 Globe in druge denarne kazni 76.523,87302.155,00302.155,00 25,325,3
7120 Globe in druge denarne kazni 76.523,87302.155,00302.155,00 25,325,3
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.821,0284.778,0084.778,00 47,047,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.821,0284.778,0084.778,00 47,047,0

714 Drugi nedavčni prihodki 293.317,483.843.000,003.843.000,00 7,67,6
7141 Drugi nedavčni prihodki 293.317,483.843.000,003.843.000,00 7,67,6

72 KAPITALSKI PRIHODKI 146.089,00150.000,00150.000,00 97,497,4

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 146.089,00150.000,00150.000,00 97,497,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 146.089,00150.000,00150.000,00 97,497,4

73 PREJETE DONACIJE 10.498,2131.250,0031.250,00 33,633,6

730 Prejete donacije iz domačih virov 10.498,2124.440,0024.440,00 43,043,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 8.040,0019.620,0019.620,00 41,041,0

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 2.458,214.820,004.820,00 51,051,0

731 Prejete donacije iz tujine 0,006.810,006.810,00 0,00,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 0,006.810,006.810,00 0,00,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.961.003,308.528.826,008.528.826,00 69,969,9

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.130.363,591.485.656,001.485.656,00 76,176,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.054.666,811.403.403,001.403.403,00 75,275,2

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 75.696,7882.253,0082.253,00 92,092,0

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 4.830.639,717.043.170,007.043.170,00 68,668,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.065.616,251.521.859,001.521.859,00 70,070,0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 3.580.186,335.421.652,005.421.652,00 66,066,0

7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 81.962,0599.659,0099.659,00 82,282,2

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 102.875,080,000,00 ------

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 539.157,08238.428,00238.428,00 226,1226,1

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 539.157,08238.428,00238.428,00 226,1226,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 539.157,08238.428,00238.428,00 226,1226,1
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 42.491.338,5150.382.231,0050.382.231,00 84,384,3
40 TEKOČI ODHODKI 11.943.689,5013.145.870,0013.149.229,00 90,990,8

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.101.510,322.282.849,002.288.731,00 92,191,8
4000 Plače in dodatki 1.931.036,862.095.674,002.101.556,00 92,191,9

4001 Regres za letni dopust 29.632,8031.252,0031.252,00 94,894,8

4002 Povračila in nadomestila 114.670,66126.383,00126.383,00 90,790,7

4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.115,9224.000,0024.000,00 96,396,3

4004 Sredstva za nadurno delo 1.961,072.400,002.400,00 81,781,7

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.093,013.140,003.140,00 34,834,8

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 315.841,41347.282,00347.282,00 91,091,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 163.748,60178.096,00178.096,00 91,991,9

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 138.876,25153.537,00153.537,00 90,590,5

4012 Prispevek za zaposlovanje 1.356,001.534,001.534,00 88,488,4

4013 Prispevek za starševsko varstvo 1.958,142.231,002.231,00 87,887,8

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.902,4211.884,0011.884,00 83,383,3

402 Izdatki za blago in storitve 8.911.768,629.866.789,009.864.266,00 90,390,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.017.839,041.191.339,001.191.968,00 85,485,4

4021 Posebni material in storitve 380.475,22513.807,00513.807,00 74,174,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.734.830,541.973.350,001.972.780,00 87,987,9

4023 Prevozni stroški in storitve 51.243,2663.820,0063.820,00 80,380,3

4024 Izdatki za službena potovanja 6.806,5213.704,0013.704,00 49,749,7

4025 Tekoče vzdrževanje 1.331.177,391.449.979,001.455.358,00 91,891,5

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 245.410,26260.553,00252.942,00 94,297,0

4027 Kazni in odškodnine 3.005.741,463.010.353,003.010.353,00 99,999,9

4029 Drugi operativni odhodki 1.138.244,931.389.884,001.389.534,00 81,981,9

403 Plačila domačih obresti 324.569,15355.000,00355.000,00 91,491,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 324.569,15355.000,00355.000,00 91,491,4
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

409 Rezerve 290.000,00293.950,00293.950,00 98,798,7
4090 Splošna proračunska rezervacija 0,003.950,003.950,00 0,00,0

4091 Proračunska rezerva 290.000,00290.000,00290.000,00 100,0100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 12.671.355,0413.238.529,0013.251.580,00 95,795,6

410 Subvencije 484.245,38489.000,00489.000,00 99,099,0
4100 Subvencije javnim podjetjem 425.750,47427.000,00427.000,00 99,799,7

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 58.494,9162.000,0062.000,00 94,494,4

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.933.633,396.049.440,006.070.274,00 98,197,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 131.000,00140.300,00140.300,00 93,493,4

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 117.542,33121.877,00118.000,00 96,499,6

4115 Nadomestila plač 14.160,4910.000,0010.000,00 141,6141,6

4117 Štipendije 17.729,1820.000,0020.000,00 88,788,7

4119 Drugi transferi posameznikom 5.653.201,395.757.263,005.781.974,00 98,297,8

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.489.459,541.525.880,001.529.379,00 97,697,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.489.459,541.525.880,001.529.379,00 97,697,4

413 Drugi tekoči domači transferi 4.755.680,435.169.559,005.158.277,00 92,092,2
4130 Tekoči transferi občinam 300,00300,00300,00 100,0100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 204.293,42205.000,00205.000,00 99,799,7

4132 Tekoči transferi v javne sklade 327.850,91394.732,00388.850,00 83,184,3

4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.222.867,044.569.127,004.563.727,00 92,492,5

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 369,06400,00400,00 92,392,3

414 Tekoči transferi v tujino 8.336,304.650,004.650,00 179,3179,3
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 8.336,304.650,004.650,00 179,3179,3

Stran 4 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 16.453.876,7822.124.276,0022.118.966,00 74,474,4

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.453.876,7822.124.276,0022.118.966,00 74,474,4
4200 Nakup zgradb in prostorov 1.129.233,891.144.200,001.144.200,00 98,798,7

4201 Nakup prevoznih sredstev 5.345,975.500,005.500,00 97,297,2

4202 Nakup opreme 361.990,38322.865,00323.015,00 112,1112,1

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 12.301,9311.662,0011.662,00 105,5105,5

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.478.546,9818.027.539,0017.922.339,00 74,875,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 371.514,71429.922,00428.685,00 86,486,7

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 188.635,42693.500,00693.500,00 27,227,2

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.141,196.000,006.000,00 19,019,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 905.166,311.483.088,001.584.065,00 61,057,1

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.422.417,191.873.556,001.862.456,00 75,976,4

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 515.073,42972.572,00972.572,00 53,053,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 212.971,67223.000,00223.000,00 95,595,5

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 92.227,44340.800,00340.800,00 27,127,1

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 209.102,36408.000,00408.000,00 51,351,3

4316 Investicijski transferi v tujino 771,95772,00772,00 100,0100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 907.343,77900.984,00889.884,00 100,7102,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 907.343,77900.984,00889.884,00 100,7102,0

Stran 5 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-8.867.813,00 -8.372.057,18-8.867.813,00 94,494,4

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-8.537.408,00 -8.066.339,90-8.537.408,00 94,594,5

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

6.181.515,00 2.847.489,206.165.105,00 46,146,2

Stran 6 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 23.546,8723.000,0023.000,00 102,4102,4
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 23.546,8723.000,0023.000,00 102,4102,4

750 Prejeta vračila danih posojil 12.710,3613.000,0013.000,00 97,897,8
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 12.710,3613.000,0013.000,00 97,897,8

752 Kupnine iz naslova privatizacije 10.836,5110.000,0010.000,00 108,4108,4
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 10.836,5110.000,0010.000,00 108,4108,4

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 621.716,00621.716,00621.716,00 100,0100,0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 621.716,00621.716,00621.716,00 100,0100,0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti

621.716,00621.716,00621.716,00 100,0100,0

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 621.716,00621.716,00621.716,00 100,0100,0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

-598.716,00 -598.169,13-598.716,00 99,999,9

Stran 7 od 8



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

C. RAČUN FINANCIRANJA

Rebalans
2014

Veljavni plan
2014

REALIZACIJA
31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 3.576.071,933.620.000,003.620.000,00 98,898,8
50 ZADOLŽEVANJE 3.576.071,933.620.000,003.620.000,00 98,898,8

500 Domače zadolževanje 3.576.071,933.620.000,003.620.000,00 98,898,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 3.576.071,933.620.000,003.620.000,00 98,898,8

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 594.999,96600.000,00600.000,00 99,299,2
55 ODPLAČILA DOLGA 594.999,96600.000,00600.000,00 99,299,2

550 Odplačila domačega dolga 594.999,96600.000,00600.000,00 99,299,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 594.999,96600.000,00600.000,00 99,299,2

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-6.446.529,00 -5.989.154,34-6.446.529,00 92,992,9

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.020.000,00 2.981.071,973.020.000,00 98,798,7

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 8.867.813,00 8.372.057,188.867.813,00 94,494,4

6.446.528,84XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 6.446.528,846.446.528,84

Stran 8 od 8



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna  Mestne občine  Nova Gorica za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2014

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

01 - MESTNI SVET
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

01 MESTNI SVET 275.134,62302.000,00302.000,00 91,1 91,1

275.134,6201 POLITIČNI SISTEM 302.000,00302.000,00 91,1 91,1

275.134,620101 Politični sistem 302.000,00302.000,00 91,1 91,1

180.516,5001019001 Dejavnost občinskega sveta 202.000,00202.000,00 89,4 89,4
1.942,9901001 Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori) 2.000,002.000,00 97,2 97,2

1.942,994020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 97,2 97,2

118.582,3601002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 130.000,00130.000,00 91,2 91,2
118.582,364029 Drugi operativni odhodki 130.000,00130.000,00 91,2 91,2

41.662,1001003 Financiranje političnih strank 50.000,0050.000,00 83,3 83,3
41.662,104120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0050.000,00 83,3 83,3

18.329,0501004 Prenos sej Mestnega sveta 20.000,0020.000,00 91,7 91,7
18.329,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.000,0020.000,00 91,7 91,7

94.618,1201019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 100.000,00100.000,00 94,6 94,6
94.618,1201005 Stroški lokalnih volitev 100.000,00100.000,00 94,6 94,6

19.250,914020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.700,0019.700,00 97,7 97,7
0,004021 Posebni material in storitve 3.300,003.300,00 0,0 0,0

23.248,674022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.000,0020.000,00 116,2 116,2
4.440,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000,003.000,00 148,0 148,0

44.952,564029 Drugi operativni odhodki 54.000,0054.000,00 83,3 83,3
2.725,984120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 --- ---

Stran: 1 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

02 - NADZORNI ODBOR
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

02 NADZORNI ODBOR 8.773,5910.000,0010.000,00 87,7 87,7

8.773,5902 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 10.000,0010.000,00 87,7 87,7

8.773,590203 Fiskalni nadzor 10.000,0010.000,00 87,7 87,7

8.773,5902039001 Dejavnost nadzornega odbora 10.000,0010.000,00 87,7 87,7
8.773,5902001 Sejnine - Nadzorni odbor 10.000,0010.000,00 87,7 87,7

8.773,594029 Drugi operativni odhodki 10.000,0010.000,00 87,7 87,7

Stran: 2 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

03 - ŽUPAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

03 ŽUPAN 354.529,68361.499,00361.499,00 98,1 98,1

64.529,6801 POLITIČNI SISTEM 71.499,0071.499,00 90,3 90,3

64.529,680101 Politični sistem 71.499,0071.499,00 90,3 90,3

64.529,6801019003 Dejavnost župana in podžupanov 71.499,0071.499,00 90,3 90,3
52.271,0803001 Plače in drugi izdatki 55.999,0055.999,00 93,3 93,3

44.255,804000 Plače in dodatki 46.744,0046.744,00 94,7 94,7
795,524002 Povračila in nadomestila 850,00850,00 93,6 93,6

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 290,00290,00 0,0 0,0
3.916,674010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.235,004.235,00 92,5 92,5
3.137,734011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.460,003.460,00 90,7 90,7

35,384012 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 117,9 117,9
44,274013 Prispevek za starševsko varstvo 50,0050,00 88,5 88,5
85,714015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 340,00340,00 25,2 25,2

33,0003002 Izdatki za službena potovanja 1.500,001.500,00 2,2 2,2
0,004023 Prevozni stroški in storitve 530,00530,00 0,0 0,0

33,004024 Izdatki za službena potovanja 970,00970,00 3,4 3,4

12.225,6003003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 14.000,0014.000,00 87,3 87,3
12.225,604029 Drugi operativni odhodki 14.000,0014.000,00 87,3 87,3

290.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 290.000,00290.000,00 100,0 100,0

290.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 290.000,00290.000,00 100,0 100,0

290.000,0023029001 Rezerva občine 290.000,00290.000,00 100,0 100,0
290.000,0003004 Proračunska rezerva 290.000,00290.000,00 100,0 100,0

290.000,004091 Proračunska rezerva 290.000,00290.000,00 100,0 100,0

Stran: 3 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

12 OBČINSKA UPRAVA 40.460.141,0248.088.070,0048.088.070,00 84,1 84,1

58.067,9902 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 99.015,00112.000,00 51,9 58,7

36.893,320201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 77.015,0090.000,00 41,0 47,9

36.893,3202019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 77.015,0090.000,00 41,0 47,9
36.893,3207240 Priprava projektov 77.015,0090.000,00 41,0 47,9

427,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 21,4 21,4
3.997,504021 Posebni material in storitve 7.000,007.000,00 57,1 57,1
2.781,144026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.000,006.000,00 46,4 46,4

11.226,034029 Drugi operativni odhodki 17.000,0017.000,00 66,0 66,0
18.461,654208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.015,0058.000,00 31,8 41,0

21.174,670202 Urejanje na področju fiskalne politike 22.000,0022.000,00 96,3 96,3

21.174,6702029001 Urejanje na področju fiskalne politike 22.000,0022.000,00 96,3 96,3
21.174,6711001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..) 22.000,0022.000,00 96,3 96,3

512,794020 Pisarniški in splošni material in storitve 900,00900,00 57,0 57,0
20.661,884029 Drugi operativni odhodki 21.100,0021.100,00 97,9 97,9

Stran: 4 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

37.056,7803 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 39.100,0039.100,00 94,8 94,8

37.056,780302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 39.100,0039.100,00 94,8 94,8

37.056,7803029002 Mednarodno sodelovanje občin 39.100,0039.100,00 94,8 94,8
37.056,7804001 Mednarodno sodelovanje 39.100,0039.100,00 94,8 94,8

13.441,344020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.750,0015.750,00 85,3 85,3
0,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0

929,364023 Prevozni stroški in storitve 1.200,001.200,00 77,5 77,5
0,004024 Izdatki za službena potovanja 1.300,001.300,00 0,0 0,0

2.614,014026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.300,005.300,00 49,3 49,3
8.453,294029 Drugi operativni odhodki 5.750,005.750,00 147,0 147,0
2.177,484120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.700,002.700,00 80,7 80,7
1.105,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.450,001.450,00 76,2 76,2
8.336,304142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 4.650,004.650,00 179,3 179,3

3.645.859,5304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.685.600,003.685.600,00 98,9 98,9

7.720,710401 Kadrovska uprava 13.500,0013.500,00 57,2 57,2

7.720,7104019001 Vodenje kadrovskih zadev 13.500,0013.500,00 57,2 57,2
7.720,7106001 Občinske nagrade 13.500,0013.500,00 57,2 57,2

486,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00800,00 60,8 60,8
2.640,294029 Drugi operativni odhodki 6.450,006.450,00 40,9 40,9
4.593,824119 Drugi transferi posameznikom 6.250,006.250,00 73,5 73,5

94.220,320402 Informatizacija uprave 104.000,00104.000,00 90,6 90,6

27.272,0904029001 Informacijska infrastruktura 28.000,0028.000,00 97,4 97,4
2.356,3706002 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 3.000,003.000,00 78,6 78,6

1.343,664020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 89,6 89,6
0,004021 Posebni material in storitve 300,00300,00 0,0 0,0

1.012,714025 Tekoče vzdrževanje 1.200,001.200,00 84,4 84,4

Stran: 5 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

24.915,7206003 Nakup računalnikov 25.000,0025.000,00 99,7 99,7
897,484020 Pisarniški in splošni material in storitve 856,00856,00 104,9 104,9

1.158,284025 Tekoče vzdrževanje 1.160,001.160,00 99,9 99,9
22.859,964202 Nakup opreme 22.984,0022.984,00 99,5 99,5

66.948,2304029002 Elektronske storitve 76.000,0076.000,00 88,1 88,1
50.468,8806004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 56.000,0056.000,00 90,1 90,1

16.409,594020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.538,0015.538,00 105,6 105,6
0,004021 Posebni material in storitve 668,00668,00 0,0 0,0

33.060,534025 Tekoče vzdrževanje 36.627,0036.627,00 90,3 90,3
998,764026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000,001.000,00 99,9 99,9

0,004029 Drugi operativni odhodki 2.167,002.167,00 0,0 0,0

16.479,3506005 Nakup programske opreme 20.000,0020.000,00 82,4 82,4
7.235,994020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,008.000,00 90,5 90,5
7.568,884025 Tekoče vzdrževanje 7.000,007.000,00 108,1 108,1
1.207,344202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

467,144207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000,005.000,00 9,3 9,3

3.543.918,500403 Druge skupne administrativne službe 3.568.100,003.568.100,00 99,3 99,3

54.558,8104039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 56.000,0056.000,00 97,4 97,4
38.755,2404002 Stroški oglaševalskih storitev 40.000,0040.000,00 96,9 96,9

38.633,244020 Pisarniški in splošni material in storitve 40.000,0040.000,00 96,6 96,6
122,004021 Posebni material in storitve 0,000,00 --- ---

15.803,5706006 Uradne objave 16.000,0016.000,00 98,8 98,8
15.803,574020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.000,0016.000,00 98,8 98,8
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430.612,3504039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 438.600,00438.600,00 98,2 98,2
61.370,3004003 Prireditve in gostinske storitve 64.800,0064.800,00 94,7 94,7

28.342,244020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.300,0027.300,00 103,8 103,8
0,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0

2.493,434022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.700,003.700,00 67,4 67,4
0,004023 Prevozni stroški in storitve 1.500,001.500,00 0,0 0,0

1.363,764026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000,002.000,00 68,2 68,2
16.877,384029 Drugi operativni odhodki 15.000,0015.000,00 112,5 112,5
11.993,494120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000,0013.000,00 92,3 92,3

300,004130 Tekoči transferi občinam 300,00300,00 100,0 100,0
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,001.000,00 0,0 0,0

52.382,3304004 Protokolarne nabave 53.550,0053.550,00 97,8 97,8
35.520,024020 Pisarniški in splošni material in storitve 34.050,0034.050,00 104,3 104,3
16.862,314021 Posebni material in storitve 17.500,0017.500,00 96,4 96,4

0,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 0,0 0,0

3.187,6704005 Najemnine ob protokolarnih dogodkih 3.210,003.250,00 98,1 99,3
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 460,00500,00 0,0 0,0

3.187,674026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.750,002.750,00 115,9 115,9

47.039,1504006 Prireditve ob občinskem prazniku 47.040,0047.000,00 100,1 100,0
8.395,454020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.540,007.500,00 111,9 111,4

703,794022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.000,001.000,00 70,4 70,4
31.360,174029 Drugi operativni odhodki 31.000,0031.000,00 101,2 101,2
6.579,744120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.500,007.500,00 87,7 87,7
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266.632,9009002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 270.000,00270.000,00 98,8 98,8
51.620,624020 Pisarniški in splošni material in storitve 49.790,0049.790,00 103,7 103,7

0,004021 Posebni material in storitve 2.000,002.000,00 0,0 0,0
9.141,374022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.200,0011.200,00 81,6 81,6

661,434023 Prevozni stroški in storitve 660,00660,00 100,2 100,2
58.831,024026 Poslovne najemnine in zakupnine 58.200,0058.200,00 101,1 101,1

138.978,464029 Drugi operativni odhodki 133.150,00133.150,00 104,4 104,4
300,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 6,0 6,0

7.100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,0010.000,00 71,0 71,0

3.058.747,3404039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.073.500,003.073.500,00 99,5 99,5
14.394,5906007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 18.000,0018.000,00 80,0 80,0

1.445,944021 Posebni material in storitve 1.500,001.500,00 96,4 96,4
12.864,744025 Tekoče vzdrževanje 12.500,0012.500,00 102,9 102,9

83,914029 Drugi operativni odhodki 150,00150,00 55,9 55,9
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.850,003.850,00 0,0 0,0

62.070,1506008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 62.500,0062.500,00 99,3 99,3
3.526,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 --- ---

15.320,244204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.000,0017.000,00 90,1 90,1
41.271,914205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.000,0043.000,00 96,0 96,0
1.952,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.500,002.500,00 78,1 78,1

2.517,8406010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov 3.000,003.000,00 83,9 83,9
2.517,844021 Posebni material in storitve 3.000,003.000,00 83,9 83,9

2.939.874,0006034 Sodna poravnava SGP 2.950.000,002.950.000,00 99,7 99,7
2.939.874,004027 Kazni in odškodnine 2.950.000,002.950.000,00 99,7 99,7

39.890,7611018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 40.000,0040.000,00 99,7 99,7
39.890,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 40.000,0040.000,00 99,7 99,7
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2.773.962,1006 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.046.851,003.052.733,00 90,9 91,0

7.313,320601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 8.600,008.600,00 85,0 85,0

7.313,3206019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 8.600,008.600,00 85,0 85,0
7.313,3205001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 8.600,008.600,00 85,0 85,0

7.313,324029 Drugi operativni odhodki 8.600,008.600,00 85,0 85,0

2.766.648,780603 Dejavnost občinske uprave 3.038.251,003.044.133,00 90,9 91,1

2.593.650,8706039001 Administracija občinske uprave 2.836.266,002.842.148,00 91,3 91,5
2.058.833,4006011 Plače in drugi izdatki 2.209.918,002.215.800,00 92,9 93,2

1.644.225,964000 Plače in dodatki 1.763.918,001.769.800,00 92,9 93,2
23.881,534001 Regres za letni dopust 24.000,0024.000,00 99,5 99,5
94.363,914002 Povračila in nadomestila 101.000,00101.000,00 93,4 93,4
23.115,924003 Sredstva za delovno uspešnost 24.000,0024.000,00 96,3 96,3
1.961,074004 Sredstva za nadurno delo 2.400,002.400,00 81,7 81,7
1.037,624009 Drugi izdatki zaposlenim 2.600,002.600,00 39,9 39,9

140.750,784010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 150.000,00150.000,00 93,8 93,8
118.355,544011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 130.000,00130.000,00 91,0 91,0

1.173,474012 Prispevek za zaposlovanje 1.200,001.200,00 97,8 97,8
1.668,714013 Prispevek za starševsko varstvo 1.800,001.800,00 92,7 92,7
8.298,894015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 9.000,009.000,00 92,2 92,2

104.683,8606012 Pisarniški in splošni material in storitve 127.000,00127.000,00 82,4 82,4
100.557,664020 Pisarniški in splošni material in storitve 121.145,00121.145,00 83,0 83,0

219,604021 Posebni material in storitve 804,00804,00 27,3 27,3
338,694022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00300,00 112,9 112,9

2.251,604023 Prevozni stroški in storitve 3.000,003.000,00 75,1 75,1
553,644025 Tekoče vzdrževanje 709,00709,00 78,1 78,1

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 140,00140,00 0,0 0,0
97,604029 Drugi operativni odhodki 202,00202,00 48,3 48,3

665,074202 Nakup opreme 700,00700,00 95,0 95,0

138.942,1306014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 170.000,00170.000,00 81,7 81,7
138.753,544022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 169.800,00169.800,00 81,7 81,7

188,594025 Tekoče vzdrževanje 200,00200,00 94,3 94,3
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9.361,2406015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 10.500,0010.500,00 89,2 89,2
9.361,244023 Prevozni stroški in storitve 10.500,0010.500,00 89,2 89,2

2.341,6706016 Izdatki za službena potovanja uprave 4.000,004.000,00 58,5 58,5
55,394009 Drugi izdatki zaposlenim 100,00100,00 55,4 55,4

297,414023 Prevozni stroški in storitve 300,00300,00 99,1 99,1
1.988,874024 Izdatki za službena potovanja 3.600,003.600,00 55,3 55,3

253.720,6606018 Drugi operativni odhodki 285.348,00285.348,00 88,9 88,9
0,004000 Plače in dodatki 7.000,007.000,00 0,0 0,0
0,004001 Regres za letni dopust 650,00650,00 0,0 0,0
0,004002 Povračila in nadomestila 900,00900,00 0,0 0,0
0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 100,00100,00 0,0 0,0
0,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 550,00550,00 0,0 0,0
0,004012 Prispevek za zaposlovanje 20,0020,00 0,0 0,0
0,004013 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 0,0 0,0

28.208,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 16.536,0016.536,00 170,6 170,6
2.026,004021 Posebni material in storitve 4.040,004.040,00 50,2 50,2

347,734026 Poslovne najemnine in zakupnine 400,00400,00 86,9 86,9
211.322,474029 Drugi operativni odhodki 243.142,00243.142,00 86,9 86,9
11.815,704208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.000,0012.000,00 98,5 98,5

3.483,6506019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 4.500,004.500,00 77,4 77,4
3.044,314021 Posebni material in storitve 4.000,004.000,00 76,1 76,1

439,344029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 87,9 87,9

22.284,2606037 Javna dela 25.000,0025.000,00 89,1 89,1
16.631,834000 Plače in dodatki 17.045,0017.045,00 97,6 97,6
1.183,734001 Regres za letni dopust 1.205,001.205,00 98,2 98,2
1.595,404002 Povračila in nadomestila 2.550,002.550,00 62,6 62,6
1.473,344010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.000,002.000,00 73,7 73,7
1.180,304011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.750,001.750,00 67,5 67,5

9,984012 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 10,0 10,0
16,674013 Prispevek za starševsko varstvo 100,00100,00 16,7 16,7

193,014021 Posebni material in storitve 250,00250,00 77,2 77,2
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172.997,9106039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 201.985,00201.985,00 85,7 85,7
65.601,8006022 Varovanje zgradb in prostorov 66.885,0066.885,00 98,1 98,1

65.601,804020 Pisarniški in splošni material in storitve 66.885,0066.885,00 98,1 98,1

16.547,2806023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo 17.500,0017.500,00 94,6 94,6
807,334020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.050,001.050,00 76,9 76,9

15.739,954023 Prevozni stroški in storitve 16.450,0016.450,00 95,7 95,7

58.654,4706024 Vzdrževanje upravne stavbe 69.772,0069.772,00 84,1 84,1
2.286,254020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.572,003.572,00 64,0 64,0

0,004021 Posebni material in storitve 500,00500,00 0,0 0,0
56.368,224025 Tekoče vzdrževanje 64.400,0064.400,00 87,5 87,5

0,004202 Nakup opreme 300,00300,00 0,0 0,0
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,001.000,00 0,0 0,0

6.094,7406025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 10.000,0010.000,00 61,0 61,0
6.094,744025 Tekoče vzdrževanje 10.000,0010.000,00 61,0 61,0

14.227,9406026 Nadomestilo za stavbno zemljišče 14.228,0014.228,00 100,0 100,0
14.227,944026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.228,0014.228,00 100,0 100,0

11.032,3206028 Nakup pohištva in druge opreme 12.000,0012.000,00 91,9 91,9
85,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 85,4 85,4
74,424025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 --- ---

10.872,504202 Nakup opreme 11.900,0011.900,00 91,4 91,4

0,0006029 Investicijsko vzdrževanje in obnove upravne stavbe 10.000,0010.000,00 0,0 0,0
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,0010.000,00 0,0 0,0

839,3606035 Obnova strehe in oken na upravni stavbi 1.600,001.600,00 52,5 52,5
549,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 550,00550,00 99,8 99,8
290,364029 Drugi operativni odhodki 300,00300,00 96,8 96,8

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 750,00750,00 0,0 0,0
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1.492.570,0207 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.607.182,001.607.182,00 92,9 92,9

1.492.570,020703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.607.182,001.607.182,00 92,9 92,9

110.170,3707039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 124.000,00124.000,00 88,9 88,9
47.567,9404030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 54.000,0054.000,00 88,1 88,1

5.810,434020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.500,004.500,00 129,1 129,1
15.625,134021 Posebni material in storitve 16.500,0016.500,00 94,7 94,7
1.383,944022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.950,002.950,00 46,9 46,9
9.832,304025 Tekoče vzdrževanje 11.050,0011.050,00 89,0 89,0
1.871,284026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.500,002.500,00 74,9 74,9
5.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,007.000,00 71,4 71,4
8.044,864202 Nakup opreme 9.500,009.500,00 84,7 84,7

56.785,5304031 Zaščitni ukrepi in preventiva 60.000,0060.000,00 94,6 94,6
8.861,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.770,004.770,00 185,8 185,8
3.060,694021 Posebni material in storitve 3.400,003.400,00 90,0 90,0

262,854022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 610,00610,00 43,1 43,1
870,084023 Prevozni stroški in storitve 1.920,001.920,00 45,3 45,3

8.741,524025 Tekoče vzdrževanje 9.550,009.550,00 91,5 91,5
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 650,00650,00 0,0 0,0

7.875,094029 Drugi operativni odhodki 10.250,0010.250,00 76,8 76,8
7.280,624115 Nadomestila plač 7.000,007.000,00 104,0 104,0

17.500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.000,0019.000,00 92,1 92,1
2.333,644202 Nakup opreme 2.350,002.350,00 99,3 99,3

0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 500,00500,00 0,0 0,0

5.816,9004032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 10.000,0010.000,00 58,2 58,2
163,484020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---
592,874021 Posebni material in storitve 1.200,001.200,00 49,4 49,4

5.060,554026 Poslovne najemnine in zakupnine 6.250,006.250,00 81,0 81,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 2.550,002.550,00 0,0 0,0

1.382.399,6507039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.483.182,001.483.182,00 93,2 93,2
853.670,5004033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 923.182,00923.182,00 92,5 92,5

853.670,504133 Tekoči transferi v javne zavode 923.182,00923.182,00 92,5 92,5
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72.746,2704034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 77.000,0077.000,00 94,5 94,5
72.746,274310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 77.000,0077.000,00 94,5 94,5

119.999,8804035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 120.000,00120.000,00 100,0 100,0
119.999,884120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 120.000,00120.000,00 100,0 100,0

163.896,0004036 Sredstva iz požarnega sklada 165.000,00165.000,00 99,3 99,3
0,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0

65.558,404310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 78.000,0078.000,00 84,1 84,1
98.337,604323 Investicijski transferi javnim zavodom 86.000,0086.000,00 114,4 114,4

4.087,0004043 Novogradnja gasilskega doma 10.000,0010.000,00 40,9 40,9
4.087,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 40,9 40,9

100.000,0004044 Investicije v osnovna sredstva 100.000,00100.000,00 100,0 100,0
100.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 100.000,00100.000,00 100,0 100,0

68.000,0004045 Vozilo za gašenje gozdnih požarov 68.000,0068.000,00 100,0 100,0
68.000,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 68.000,0068.000,00 100,0 100,0

0,0004047 Prizidek Gasilskega doma v Dornberku 20.000,0020.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,0020.000,00 0,0 0,0

265.927,7810 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 278.100,00278.100,00 95,6 95,6

265.927,781003 Aktivna politika zaposlovanja 278.100,00278.100,00 95,6 95,6

265.927,7810039001 Povečanje zaposljivosti 278.100,00278.100,00 95,6 95,6
22.500,0009003 Nova delovna mesta in samozaposlitve 22.500,0022.500,00 100,0 100,0

22.500,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.500,0022.500,00 100,0 100,0

243.427,7809004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 255.600,00255.600,00 95,2 95,2
69.551,984120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 75.000,0075.000,00 92,7 92,7
2.292,694132 Tekoči transferi v javne sklade 2.000,002.000,00 114,6 114,6

171.583,114133 Tekoči transferi v javne zavode 178.600,00178.600,00 96,1 96,1
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432.370,6011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 472.230,00472.230,00 91,6 91,6

344.760,811102 Program reforme kmetijstva in živilstva 363.230,00363.230,00 94,9 94,9

149.659,7611029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 150.000,00150.000,00 99,8 99,8
149.659,7609005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 150.000,00150.000,00 99,8 99,8

15.000,004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16.000,0016.000,00 93,8 93,8
5.465,004313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 6.000,006.000,00 91,1 91,1

129.194,764314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 128.000,00128.000,00 100,9 100,9

122.765,1411029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 140.530,00140.530,00 87,4 87,4
25.053,4609006 Priprava  projektov za razvoj podeželja 35.200,0035.200,00 71,2 71,2

5.612,914020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 56,1 56,1
154,504021 Posebni material in storitve 900,00900,00 17,2 17,2

15.658,664029 Drugi operativni odhodki 21.000,0021.000,00 74,6 74,6
1.850,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 92,5 92,5

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.300,001.300,00 0,0 0,0
1.777,394202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

14.997,0009007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 15.000,0015.000,00 100,0 100,0
14.997,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,0015.000,00 100,0 100,0

4.698,6109049 Promocija vinske ceste 7.000,007.000,00 67,1 67,1
2.992,614020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.800,004.800,00 62,4 62,4

0,004021 Posebni material in storitve 200,00200,00 0,0 0,0
1.706,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 85,3 85,3

75.766,0709060 Cilj 3 - Obnova vodnjakov in kalov - Living fountains 76.980,0076.980,00 98,4 98,4
660,634021 Posebni material in storitve 661,00661,00 99,9 99,9

73.151,444204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 74.819,0074.819,00 97,8 97,8
1.954,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.500,001.500,00 130,3 130,3

2.250,0009067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 6.350,006.350,00 35,4 35,4
2.250,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.850,001.850,00 121,6 121,6

0,004029 Drugi operativni odhodki 4.500,004.500,00 0,0 0,0
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72.335,9111029003 Zemljiške operacije 72.700,0072.700,00 99,5 99,5
62.069,9409014 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 62.200,0062.200,00 99,8 99,8

62.069,944021 Posebni material in storitve 9.935,009.935,00 624,8 624,8
0,004029 Drugi operativni odhodki 47.065,0047.065,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.200,005.200,00 0,0 0,0

10.265,9709047 Gospodarjenje z gozdovi 10.500,0010.500,00 97,8 97,8
160,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 10,7 10,7

5.912,954021 Posebni material in storitve 3.000,003.000,00 197,1 197,1
4.193,024029 Drugi operativni odhodki 6.000,006.000,00 69,9 69,9

43.749,601103 Splošne storitve v kmetijstvu 48.000,0048.000,00 91,1 91,1

43.749,6011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 48.000,0048.000,00 91,1 91,1
43.749,6009015 Program zaščite živali, azil za pse 48.000,0048.000,00 91,1 91,1

43.749,604029 Drugi operativni odhodki 48.000,0048.000,00 91,1 91,1

43.860,191104 Gozdarstvo 61.000,0061.000,00 71,9 71,9

43.860,1911049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 61.000,0061.000,00 71,9 71,9
43.860,1907001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 61.000,0061.000,00 71,9 71,9

43.860,194025 Tekoče vzdrževanje 61.000,0061.000,00 71,9 71,9

206.924,4012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 231.000,00231.000,00 89,6 89,6

206.924,401207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 231.000,00231.000,00 89,6 89,6

206.924,4012079001 Oskrba s toplotno energijo 231.000,00231.000,00 89,6 89,6
31.880,7207002 Energetski koncept 56.000,0056.000,00 56,9 56,9

31.880,724029 Drugi operativni odhodki 22.000,0022.000,00 144,9 144,9
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 34.000,0034.000,00 0,0 0,0

Stran: 15 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

175.043,6807199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 175.000,00175.000,00 100,0 100,0
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,003.000,00 0,0 0,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 0,0 0,0

136.281,454204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 125.000,00125.000,00 109,0 109,0
27.246,234205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,0025.000,00 109,0 109,0
11.516,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.000,0021.000,00 54,8 54,8

6.263.524,8913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.916.144,006.877.059,00 91,1 90,6

6.226.272,181302 Cestni promet in infrastruktura 6.878.891,006.839.806,00 91,0 90,5

795.163,8813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 850.500,00850.500,00 93,5 93,5
228.201,5107230 Koncesija mesta in primestnih naselij 270.500,00270.500,00 84,4 84,4

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.000,0015.000,00 0,0 0,0
228.201,514025 Tekoče vzdrževanje 255.500,00255.500,00 89,3 89,3

566.962,3707231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 580.000,00580.000,00 97,8 97,8
42.565,574022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 55.000,0055.000,00 77,4 77,4

515.782,054025 Tekoče vzdrževanje 500.000,00500.000,00 103,2 103,2
8.614,754027 Kazni in odškodnine 7.100,007.100,00 121,3 121,3

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.900,0017.900,00 0,0 0,0

593.439,0113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.070.083,001.070.083,00 55,5 55,5
33.855,2007008 Nujne in nepredvidene sanacije 100.000,00100.000,00 33,9 33,9

3.240,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,003.000,00 108,0 108,0
128,754021 Posebni material in storitve 0,000,00 --- ---
21,644029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

30.464,604204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 97.000,0097.000,00 31,4 31,4

17.294,7207009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 90.000,0090.000,00 19,2 19,2
17.294,724204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 86.000,0086.000,00 20,1 20,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000,004.000,00 0,0 0,0
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3.466,6507017 Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) 18.983,0018.983,00 18,3 18,3
3.466,654021 Posebni material in storitve 4.230,004.230,00 82,0 82,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 14.253,0014.253,00 0,0 0,0

37.485,4707019 Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 41.000,0041.000,00 91,4 91,4
37.485,474021 Posebni material in storitve 39.000,0039.000,00 96,1 96,1

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,002.000,00 0,0 0,0

0,0007023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez 45.000,0045.000,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45.000,0045.000,00 0,0 0,0

10.128,8007030 Dokumentacija za urejanje občinskih cest 18.600,0018.600,00 54,5 54,5
2.282,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.800,002.800,00 81,5 81,5
3.916,904021 Posebni material in storitve 4.000,004.000,00 97,9 97,9

0,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,0 0,0
3.929,404208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.300,0011.300,00 34,8 34,8

49.670,0707031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 60.000,0060.000,00 82,8 82,8
49.670,074204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 60.000,0060.000,00 82,8 82,8

1.952,0007184 Ščedenska cesta 10.000,0010.000,00 19,5 19,5
1.952,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 19,5 19,5

707,6007188 Prvomajska ulica 1.000,001.000,00 70,8 70,8
707,604208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 70,8 70,8

0,0007201 Zahodna vpadnica 21.800,0021.800,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.800,0021.800,00 0,0 0,0

4.636,0007211 Ureditev ulice Vinka Vodopivca 10.000,0010.000,00 46,4 46,4
4.636,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 46,4 46,4
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162.433,2107212 Cesta Dornberk - Oševljek 240.000,00240.000,00 67,7 67,7
5.246,004021 Posebni material in storitve 6.000,006.000,00 87,4 87,4

915,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 183,0 183,0
148.617,394204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 223.500,00223.500,00 66,5 66,5

7.654,824208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 76,6 76,6

48.126,2607220 Rekonstrukcije in sanacije 150.000,00150.000,00 32,1 32,1
939,404021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 93,9 93,9

46.673,084204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 148.000,00148.000,00 31,5 31,5
513,784208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 51,4 51,4

13.786,0007223 Vodovodna cesta 14.000,0014.000,00 98,5 98,5
13.786,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.000,0014.000,00 98,5 98,5

174.830,0907227 Magistrala 208.500,00208.500,00 83,9 83,9
305,004021 Posebni material in storitve 2.000,002.000,00 15,3 15,3
732,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 73,2 73,2

122.039,224204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 142.500,00142.500,00 85,6 85,6
51.753,874208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 63.000,0063.000,00 82,2 82,2

25.084,9607238 Cilj 3 - CroCTaL - kolesarske poti 31.200,0031.200,00 80,4 80,4
1.830,004029 Drugi operativni odhodki 3.200,003.200,00 57,2 57,2
5.345,974201 Nakup prevoznih sredstev 5.500,005.500,00 97,2 97,2

17.908,994204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 22.500,0022.500,00 79,6 79,6

9.981,9807239 Krožna cesta Vitovlje 10.000,0010.000,00 99,8 99,8
3.332,984021 Posebni material in storitve 5.000,005.000,00 66,7 66,7
6.649,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,005.000,00 133,0 133,0

4.083.568,6813029003 Urejanje cestnega prometa 4.111.808,004.072.723,00 100,3 99,3
433.453,5507032 Plačilo koncesije za JP 435.000,00435.000,00 99,6 99,6

7.703,084029 Drugi operativni odhodki 8.000,008.000,00 96,3 96,3
425.750,474100 Subvencije javnim podjetjem 427.000,00427.000,00 99,7 99,7
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35.960,0407033 Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranjevanje arhitektonskih ovir 39.000,0039.000,00 92,2 92,2
3.758,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,004.000,00 94,0 94,0

22.757,084025 Tekoče vzdrževanje 24.000,0024.000,00 94,8 94,8
8.221,704204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000,008.000,00 102,8 102,8
1.223,054208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000,003.000,00 40,8 40,8

20.092,3207034 Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 30.389,0030.389,00 66,1 66,1
107,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00200,00 53,7 53,7

19.765,324204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.389,0025.389,00 77,9 77,9
219,604208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.800,004.800,00 4,6 4,6

40.319,9007035 Mirujoči promet 40.458,0040.458,00 99,7 99,7
2.784,044025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 --- ---

0,004029 Drugi operativni odhodki 2.058,002.058,00 0,0 0,0
37.535,864204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 38.400,0038.400,00 97,8 97,8

2.023.265,5207218 Ureditev mestnega središča Nove Gorice 2.036.424,002.024.424,00 99,9 99,4
5.978,004029 Drugi operativni odhodki 10.000,0010.000,00 59,8 59,8

1.958.369,744204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.953.754,001.941.754,00 100,9 100,2
58.917,784208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 72.670,0072.670,00 81,1 81,1

1.530.477,3507255 Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 1.530.537,001.503.452,00 101,8 100,0
1.744,604021 Posebni material in storitve 2.000,002.000,00 87,2 87,2
8.396,464025 Tekoče vzdrževanje 17.700,0017.700,00 47,4 47,4

12.444,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,000,00 --- ---
25.763,984029 Drugi operativni odhodki 39.400,0039.400,00 65,4 65,4
24.727,814202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

1.387.087,874204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.403.452,001.389.352,00 99,8 98,8
70.312,634208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 67.985,0055.000,00 127,8 103,4

412.184,9213029004 Cestna razsvetljava 456.500,00456.500,00 90,3 90,3
360.867,6607037 Plačilo javne razsvetljave 385.000,00385.000,00 93,7 93,7

360.867,664022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 385.000,00385.000,00 93,7 93,7
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12.997,7607040 Redno vzdrževanje mreže JR 22.000,0022.000,00 59,1 59,1
12.997,764025 Tekoče vzdrževanje 18.000,0018.000,00 72,2 72,2

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.000,004.000,00 0,0 0,0

31.642,0707248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev 31.500,0031.500,00 100,5 100,5
11.001,824022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 11.000,0011.000,00 100,0 100,0
20.640,254025 Tekoče vzdrževanje 20.500,0020.500,00 100,7 100,7

6.677,4307257 Širitev mreže javne razsvetljave 18.000,0018.000,00 37,1 37,1
6.677,434204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 18.000,0018.000,00 37,1 37,1

341.915,6913029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 390.000,00390.000,00 87,7 87,7
41.025,6407046 Ureditev pločnika v Šempasu 46.000,0046.000,00 89,2 89,2

36.584,844204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 41.000,0041.000,00 89,2 89,2
4.440,804208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000,005.000,00 88,8 88,8

300.890,0507192 Pločnik Dornberk - Draga 344.000,00344.000,00 87,5 87,5
3.839,504021 Posebni material in storitve 4.000,004.000,00 96,0 96,0
3.312,304029 Drugi operativni odhodki 4.000,004.000,00 82,8 82,8

281.980,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 326.000,00326.000,00 86,5 86,5
11.758,254208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 117,6 117,6

37.252,711303 Železniški promet in infrastruktura 37.253,0037.253,00 100,0 100,0

37.252,7113039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 37.253,0037.253,00 100,0 100,0
37.252,7107050 Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj - železnice 37.253,0037.253,00 100,0 100,0

37.252,714027 Kazni in odškodnine 37.253,0037.253,00 100,0 100,0
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1.311.206,3914 GOSPODARSTVO 2.031.569,002.025.687,00 64,7 64,5

496.036,461402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.065.172,001.059.290,00 46,8 46,6

496.036,4614029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.065.172,001.059.290,00 46,8 46,6
33.093,3009018 Priprava projektov za razvoj podjetništva 43.000,0043.000,00 77,0 77,0

25.047,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.000,0030.000,00 83,5 83,5
8.046,304029 Drugi operativni odhodki 13.000,0013.000,00 61,9 61,9

30.000,0009019 Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva 35.000,0035.000,00 85,7 85,7
5.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,0010.000,00 50,0 50,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 7.000,007.000,00 0,0 0,0
25.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,0018.000,00 138,9 138,9

0,0009020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za delovanje 65.882,0060.000,00 0,0 0,0
0,004132 Tekoči transferi v javne sklade 65.882,0060.000,00 0,0 0,0

50.000,0009021 Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost - PTP 70.000,0070.000,00 71,4 71,4
50.000,004029 Drugi operativni odhodki 70.000,0070.000,00 71,4 71,4

3.541,3409024 Neposredne regionalne spodbude -  Regionalna štipendijska shema 4.000,004.000,00 88,5 88,5
3.541,344117 Štipendije 4.000,004.000,00 88,5 88,5

25.215,2409026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 25.216,0025.216,00 100,0 100,0
25.215,244133 Tekoči transferi v javne zavode 25.216,0025.216,00 100,0 100,0

189.300,3309027 Finančne spodbude za razvoj podjetništva 190.300,00190.300,00 99,5 99,5
1.635,384020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 81,8 81,8

20.994,914102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 23.500,0023.500,00 89,3 89,3
86.762,444313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 84.800,0084.800,00 102,3 102,3
79.907,604314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 80.000,0080.000,00 99,9 99,9

9.446,7109040 Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 10.000,0010.000,00 94,5 94,5
93,944020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 93,9 93,9

1.555,964022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.560,001.560,00 99,7 99,7
7.796,814208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.340,008.340,00 93,5 93,5
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120.000,0009048 Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 120.000,00120.000,00 100,0 100,0
120.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 120.000,00120.000,00 100,0 100,0

23.000,0009062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje 25.000,0025.000,00 92,0 92,0
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004023 Prevozni stroški in storitve 300,00300,00 0,0 0,0
0,004024 Izdatki za službena potovanja 500,00500,00 0,0 0,0

23.000,004029 Drugi operativni odhodki 23.200,0023.200,00 99,1 99,1

12.439,5409064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 26.774,0026.774,00 46,5 46,5
3.002,424020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.700,002.700,00 111,2 111,2
9.437,124029 Drugi operativni odhodki 8.000,008.000,00 118,0 118,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.074,0016.074,00 0,0 0,0

0,0009070 Finančne spodbude podjetnikom-subvencioniranje komunalnega prispevka 450.000,00450.000,00 0,0 0,0
0,004313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 250.000,00250.000,00 0,0 0,0
0,004314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 200.000,00200.000,00 0,0 0,0

815.169,931403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 966.397,00966.397,00 84,4 84,4

10.266,4414039001 Promocija občine 11.600,0011.600,00 88,5 88,5
10.266,4409029 Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 11.600,0011.600,00 88,5 88,5

10.181,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.950,009.950,00 102,3 102,3
0,004021 Posebni material in storitve 1.400,001.400,00 0,0 0,0
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00100,00 0,0 0,0

85,404023 Prevozni stroški in storitve 150,00150,00 56,9 56,9

804.903,4914039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 954.797,00954.797,00 84,3 84,3
9.244,0009030 A  Sabotin - Park miru 12.000,0012.000,00 77,0 77,0

9.244,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,008.000,00 115,6 115,6
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00500,00 0,0 0,0
0,004025 Tekoče vzdrževanje 500,00500,00 0,0 0,0
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 0,0 0,0
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15.253,6009031 Stalna razstava na meji 15.500,0015.500,00 98,4 98,4
599,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 600,00600,00 99,9 99,9

2.904,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.400,005.400,00 53,8 53,8
0,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 0,0 0,0

11.750,004133 Tekoči transferi v javne zavode 6.500,006.500,00 180,8 180,8

0,0009032 Tematske kolesarske poti in pešpoti 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

145.295,9109033 Ureditev turistične infrastrukture 152.485,00152.485,00 95,3 95,3
509,664020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,001.000,00 51,0 51,0

2.808,324021 Posebni material in storitve 4.000,004.000,00 70,2 70,2
390,404029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 78,1 78,1

127.435,534204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 134.500,00134.500,00 94,8 94,8
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.485,002.485,00 0,0 0,0

14.152,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 141,5 141,5

254.000,0009034 Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 254.000,00254.000,00 100,0 100,0
254.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 254.000,00254.000,00 100,0 100,0

44.872,9309035 Sredstva za programe - Turistična društva 45.000,0045.000,00 99,7 99,7
44.872,934120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.000,0045.000,00 99,7 99,7

563,5309036 Turistično informacijski center in info točke 1.000,001.000,00 56,4 56,4
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,0050,00 0,0 0,0

563,534022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850,00850,00 66,3 66,3
0,004025 Tekoče vzdrževanje 100,00100,00 0,0 0,0

18.219,4809052 Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu 86.700,0086.700,00 21,0 21,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 80.000,0080.000,00 0,0 0,0

18.219,484208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.700,006.700,00 271,9 271,9

11.222,2609056 Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 12.000,0012.000,00 93,5 93,5
7.932,264120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.500,008.500,00 93,3 93,3
3.290,004133 Tekoči transferi v javne zavode 3.500,003.500,00 94,0 94,0
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214.481,4209059 Cilj 3 - Solum 240.112,00240.112,00 89,3 89,3
15.144,684000 Plače in dodatki 17.150,0017.150,00 88,3 88,3

484,404001 Regres za letni dopust 480,00480,00 100,9 100,9
765,074002 Povračila in nadomestila 850,00850,00 90,0 90,0

1.340,314010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.525,001.525,00 87,9 87,9
1.073,734011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.150,001.150,00 93,4 93,4

9,124012 Prispevek za zaposlovanje 10,0010,00 91,2 91,2
15,124013 Prispevek za starševsko varstvo 15,0015,00 100,8 100,8
85,714015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 200,00200,00 42,9 42,9

33.301,224020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.602,0044.602,00 74,7 74,7
3.608,074021 Posebni material in storitve 3.300,003.300,00 109,3 109,3
2.747,194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.600,002.600,00 105,7 105,7
2.298,244023 Prevozni stroški in storitve 3.500,003.500,00 65,7 65,7
1.062,094024 Izdatki za službena potovanja 3.500,003.500,00 30,4 30,4

20.723,304026 Poslovne najemnine in zakupnine 20.500,0020.500,00 101,1 101,1
8.379,714029 Drugi operativni odhodki 11.030,0011.030,00 76,0 76,0

88.411,334202 Nakup opreme 93.300,0093.300,00 94,8 94,8
34.358,084204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000,0035.000,00 98,2 98,2

674,054207 Nakup nematerialnega premoženja 1.000,001.000,00 67,4 67,4
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 400,00400,00 0,0 0,0

6.519,4909065 Pot miru 30.000,0030.000,00 21,7 21,7
40,974020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 41,0 41,0

292,804021 Posebni material in storitve 500,00500,00 58,6 58,6
6.085,734029 Drugi operativni odhodki 6.200,006.200,00 98,2 98,2

99,994202 Nakup opreme 100,00100,00 100,0 100,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 21.100,0021.100,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,002.000,00 0,0 0,0

38.518,4409066 European partnerships on sport 40.000,0040.000,00 96,3 96,3
23.339,534020 Pisarniški in splošni material in storitve 24.050,0024.050,00 97,1 97,1

527,814022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 600,00600,00 88,0 88,0
480,674023 Prevozni stroški in storitve 500,00500,00 96,1 96,1
735,574024 Izdatki za službena potovanja 1.150,001.150,00 64,0 64,0
323,754026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,00500,00 64,8 64,8

8.171,114029 Drugi operativni odhodki 8.200,008.200,00 99,7 99,7
4.940,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 98,8 98,8
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46.712,4310178 Ureditev smučišča na Lokvah 65.000,0065.000,00 71,9 71,9
381,474020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

42.823,464204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,0050.000,00 85,7 85,7
3.507,504208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,0015.000,00 23,4 23,4

7.094.905,9915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 10.300.985,0010.300.985,00 68,9 68,9

6.957.542,591502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 10.131.676,0010.131.676,00 68,7 68,7

97.014,1015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 195.000,00195.000,00 49,8 49,8
10.309,6907051 Sanacija nelegalnih odlagališč 12.800,0012.800,00 80,5 80,5

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500,00500,00 0,0 0,0
10.309,694022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 12.300,0012.300,00 83,8 83,8

12.395,1307052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 16.200,0016.200,00 76,5 76,5
12.395,134022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 16.200,0016.200,00 76,5 76,5

769,2007209 Zbirni center - ločeno zbiranje odpadkov - iz naslova takse 16.000,0016.000,00 4,8 4,8
730,474021 Posebni material in storitve 500,00500,00 146,1 146,1
38,734029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.500,0015.500,00 0,0 0,0

6.493,2907210 Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 30.000,0030.000,00 21,6 21,6
2.943,294029 Drugi operativni odhodki 26.000,0026.000,00 11,3 11,3
3.550,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.000,004.000,00 88,8 88,8

67.046,7907224 Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 120.000,00120.000,00 55,9 55,9
1.900,004029 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 38,0 38,0

53.946,794204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00100.000,00 54,0 54,0
11.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,0015.000,00 74,7 74,7

6.860.528,4915029002 Ravnanje z odpadno vodo 9.936.676,009.936.676,00 69,0 69,0
0,0007066 Čiščenje peskolovcev 20.000,0020.000,00 0,0 0,0

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.000,0020.000,00 0,0 0,0
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1.800,0007067 Izdelava projektne dokumentacije 10.000,0010.000,00 18,0 18,0
850,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 85,0 85,0
950,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.000,009.000,00 10,6 10,6

73.090,4607076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 72.000,0072.000,00 101,5 101,5
14.085,594022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 22.500,0022.500,00 62,6 62,6
58.335,064025 Tekoče vzdrževanje 47.000,0047.000,00 124,1 124,1

669,814029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 67,0 67,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.500,001.500,00 0,0 0,0

71.314,7307084 Kanalizacija Branik - iz naslova takse 351.450,00351.450,00 20,3 20,3
480,254021 Posebni material in storitve 500,00500,00 96,1 96,1
30,304029 Drugi operativni odhodki 100,00100,00 30,3 30,3

63.430,824204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 338.400,00338.400,00 18,7 18,7
7.373,364208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.450,0012.450,00 59,2 59,2

121.359,4407149 Kanalizacija v Novi Gorici  - iz naslova takse 122.000,00122.000,00 99,5 99,5
119.054,624204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 119.695,00119.695,00 99,5 99,5

2.304,824208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.305,002.305,00 100,0 100,0

5.502.508,7907175 Centralna čistilna naprava 7.993.176,007.993.176,00 68,8 68,8
16.665,074020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.000,0025.000,00 66,7 66,7

0,004029 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 0,0 0,0
5.351.398,374204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.783.176,007.783.176,00 68,8 68,8

134.445,354208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 180.000,00180.000,00 74,7 74,7

38.714,5007181 Varovanje porečja reke Vipave 98.842,0098.842,00 39,2 39,2
11.726,704021 Posebni material in storitve 7.000,007.000,00 167,5 167,5
1.817,804029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 74.842,0074.842,00 0,0 0,0
25.170,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 17.000,0017.000,00 148,1 148,1

54.592,5607194 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE 70.000,0070.000,00 78,0 78,0
47.766,214204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 47.000,0047.000,00 101,6 101,6
6.826,354208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 23.000,0023.000,00 29,7 29,7
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18.438,8507214 Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacija naselja Lohke - iz naslova takse 27.000,0027.000,00 68,3 68,3
888,324021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 88,8 88,8

17.550,534204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.000,0026.000,00 67,5 67,5

39.528,7707229 Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse 100.000,00100.000,00 39,5 39,5
32.214,134204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00100.000,00 32,2 32,2
7.314,644208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,000,00 --- ---

862.228,8407242 Čistilna naprava Branik - ISO-PRA 967.208,00967.208,00 89,2 89,2
833.935,924204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 907.208,00907.208,00 91,9 91,9
28.292,924208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 60.000,0060.000,00 47,2 47,2

41.774,2407246 Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 45.000,0045.000,00 92,8 92,8
2.296,614022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 --- ---

33.827,914204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 43.000,0043.000,00 78,7 78,7
5.649,724208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,002.000,00 282,5 282,5

35.177,3107251 Kanalizacija Čepovan - iz naslova takse 36.000,0036.000,00 97,7 97,7
7.376,514026 Poslovne najemnine in zakupnine 7.500,007.500,00 98,4 98,4

27.800,804208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.500,0028.500,00 97,6 97,6

0,0007262 Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku 24.000,0024.000,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.000,0024.000,00 0,0 0,0
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137.363,401506 Splošne okoljevarstvene storitve 169.309,00169.309,00 81,1 81,1

137.363,4015069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 169.309,00169.309,00 81,1 81,1
17.997,7208002 Evropski okoljski projekti - Adria A 18.019,0018.019,00 99,9 99,9

2.497,724000 Plače in dodatki 2.865,002.865,00 87,2 87,2
140,504002 Povračila in nadomestila 170,00170,00 82,7 82,7
221,044010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 240,00240,00 92,1 92,1
177,124011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 210,00210,00 84,3 84,3

1,504012 Prispevek za zaposlovanje 4,004,00 37,5 37,5
2,494013 Prispevek za starševsko varstvo 5,005,00 49,8 49,8

4.188,294020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.400,004.400,00 95,2 95,2
2.280,004021 Posebni material in storitve 3.475,003.475,00 65,6 65,6

31,484024 Izdatki za službena potovanja 50,0050,00 63,0 63,0
254,194026 Poslovne najemnine in zakupnine 300,00300,00 84,7 84,7

8.203,394029 Drugi operativni odhodki 6.300,006.300,00 130,2 130,2

1.389,3508003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe 13.600,0013.600,00 10,2 10,2
496,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.600,0012.600,00 3,9 3,9
892,954023 Prevozni stroški in storitve 1.000,001.000,00 89,3 89,3

7.134,9708004 Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 8.000,008.000,00 89,2 89,2
3.738,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.200,003.200,00 116,8 116,8

0,004021 Posebni material in storitve 800,00800,00 0,0 0,0
207,894023 Prevozni stroški in storitve 200,00200,00 103,9 103,9
183,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 500,00500,00 36,6 36,6

1.050,304029 Drugi operativni odhodki 1.300,001.300,00 80,8 80,8
1.955,434120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 97,8 97,8

3.504,5408005 Ekološka merilna postaja 4.000,004.000,00 87,6 87,6
3.312,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.800,003.800,00 87,2 87,2

192,544022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00200,00 96,3 96,3

2.400,0008014 Sonaravni razvoj okolja 2.400,002.400,00 100,0 100,0
2.400,004133 Tekoči transferi v javne zavode 0,000,00 --- ---

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.400,002.400,00 0,0 0,0
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59.890,1508015 EuropeAid - We Are the Planet 59.890,0059.890,00 100,0 100,0
24.212,284000 Plače in dodatki 24.212,0024.212,00 100,0 100,0

630,744001 Regres za letni dopust 631,00631,00 100,0 100,0
3.732,444002 Povračila in nadomestila 3.732,003.732,00 100,0 100,0
2.164,184010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.164,002.164,00 100,0 100,0
1.733,874011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.734,001.734,00 100,0 100,0

14,714012 Prispevek za zaposlovanje 15,0015,00 98,1 98,1
24,464013 Prispevek za starševsko varstvo 24,0024,00 101,9 101,9

123,004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 123,00123,00 100,0 100,0
11.023,654020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.024,0011.024,00 100,0 100,0
4.304,994023 Prevozni stroški in storitve 4.305,004.305,00 100,0 100,0
1.475,124024 Izdatki za službena potovanja 1.474,001.474,00 100,1 100,1
5.222,154029 Drugi operativni odhodki 5.222,005.222,00 100,0 100,0
4.456,614202 Nakup opreme 4.458,004.458,00 100,0 100,0

771,954316 Investicijski transferi v tujino 772,00772,00 100,0 100,0

19.579,1208016 Cilj 3 - GoTraWaMa 24.000,0024.000,00 81,6 81,6
6.928,744000 Plače in dodatki 7.395,007.395,00 93,7 93,7

417,634002 Povračila in nadomestila 600,00600,00 69,6 69,6
613,194010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 645,00645,00 95,1 95,1
491,314011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 540,00540,00 91,0 91,0

4,174012 Prispevek za zaposlovanje 5,005,00 83,4 83,4
6,914013 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 69,1 69,1

17,164015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 20,0020,00 85,8 85,8
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.200,001.200,00 0,0 0,0

4.400,014029 Drugi operativni odhodki 6.560,006.560,00 67,1 67,1
6.700,004202 Nakup opreme 7.025,007.025,00 95,4 95,4
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20.102,9408017 Alpine Space - Pumas 30.500,0030.500,00 65,9 65,9
10.617,804000 Plače in dodatki 16.555,0016.555,00 64,1 64,1

636,094002 Povračila in nadomestila 850,00850,00 74,8 74,8
939,614010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.500,001.500,00 62,6 62,6
752,844011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.070,001.070,00 70,4 70,4

6,374012 Prispevek za zaposlovanje 10,0010,00 63,7 63,7
10,644013 Prispevek za starševsko varstvo 15,0015,00 70,9 70,9
68,554015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 100,00100,00 68,6 68,6

4.746,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,008.000,00 59,3 59,3
100,004023 Prevozni stroški in storitve 200,00200,00 50,0 50,0

1.349,404024 Izdatki za službena potovanja 1.000,001.000,00 134,9 134,9
875,044029 Drugi operativni odhodki 1.200,001.200,00 72,9 72,9

5.364,6108018 Cilj 3 - Tradomo 8.900,008.900,00 60,3 60,3
2.819,684000 Plače in dodatki 4.700,004.700,00 60,0 60,0

160,874002 Povračila in nadomestila 300,00300,00 53,6 53,6
249,544010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 350,00350,00 71,3 71,3
199,954011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 400,00400,00 50,0 50,0

1,704012 Prispevek za zaposlovanje 10,0010,00 17,0 17,0
2,824013 Prispevek za starševsko varstvo 10,0010,00 28,2 28,2
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.120,003.120,00 0,0 0,0
3,614024 Izdatki za službena potovanja 10,0010,00 36,1 36,1

1.926,444029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

2.490.003,7916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.726.965,003.766.965,00 66,1 66,8

125.926,951602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 272.500,00272.500,00 46,2 46,2

35.452,8816029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 75.000,0075.000,00 47,3 47,3
35.452,8807164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 75.000,0075.000,00 47,3 47,3

19.301,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 45.000,0045.000,00 42,9 42,9
16.151,584029 Drugi operativni odhodki 20.000,0020.000,00 80,8 80,8

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 0,0 0,0
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11.866,7916029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 12.000,0012.000,00 98,9 98,9
11.866,7908007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 12.000,0012.000,00 98,9 98,9

11.866,794020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.000,0012.000,00 98,9 98,9

78.607,2816029003 Prostorsko načrtovanje 185.500,00185.500,00 42,4 42,4
23.676,3808008 Strateški prostorski akti 68.000,0068.000,00 34,8 34,8

909,234020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 45,5 45,5
20.156,354021 Posebni material in storitve 54.000,0054.000,00 37,3 37,3
2.610,804025 Tekoče vzdrževanje 3.000,003.000,00 87,0 87,0

0,004029 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 0,0 0,0
0,004202 Nakup opreme 2.000,002.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.000,002.000,00 0,0 0,0

26.626,9008009 Izvedbeni prostorski akti 75.000,0075.000,00 35,5 35,5
954,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.500,001.500,00 63,6 63,6

25.672,864021 Posebni material in storitve 73.500,0073.500,00 34,9 34,9

28.304,0008010 Delavnice, natečaji in evropski programi 42.500,0042.500,00 66,6 66,6
1.708,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.500,003.500,00 48,8 48,8
2.440,004021 Posebni material in storitve 5.000,005.000,00 48,8 48,8

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,0 0,0

24.156,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 32.500,0032.500,00 74,3 74,3

1.829.674,191603 Komunalna dejavnost 2.238.920,002.278.920,00 80,3 81,7

414.180,8016039001 Oskrba z vodo 538.500,00538.500,00 76,9 76,9
13.085,0007086 Izdelava projektne dokumentacije 15.000,0015.000,00 87,2 87,2

13.085,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,0015.000,00 87,2 87,2

23.584,8607094 Vodovod v Dornberku 25.000,0025.000,00 94,3 94,3
23.128,954204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 19.000,0019.000,00 121,7 121,7

455,914208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.000,006.000,00 7,6 7,6
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2.321,5907097 Vodovod v Prvačini 28.000,0028.000,00 8,3 8,3
1.768,594204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.000,0027.000,00 6,6 6,6

553,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 55,3 55,3

26.752,3907104 Vodovod v Čepovanu 27.000,0027.000,00 99,1 99,1
25.809,064204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 26.440,0026.440,00 97,6 97,6

943,334208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 560,00560,00 168,5 168,5

27.588,9807155 Vodovod Šmihel 100.000,00100.000,00 27,6 27,6
24.619,984204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 96.500,0096.500,00 25,5 25,5
2.969,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.500,003.500,00 84,8 84,8

54.017,8907160 Vodovod v Novi Gorici 55.000,0055.000,00 98,2 98,2
54.017,894204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 55.000,0055.000,00 98,2 98,2

0,0007161 Vodovod Rožna Dolina 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000,001.000,00 0,0 0,0

33.074,6007174 Vodovod Gradišče 33.500,0033.500,00 98,7 98,7
32.562,604204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.980,0032.980,00 98,7 98,7

512,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 520,00520,00 98,5 98,5

156.466,6007197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 160.000,00160.000,00 97,8 97,8
0,004021 Posebni material in storitve 500,00500,00 0,0 0,0

154.226,824204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 145.500,00145.500,00 106,0 106,0
2.239,784208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 14.000,0014.000,00 16,0 16,0

44.711,5607219 Vodovod Grgar - Fobca 53.000,0053.000,00 84,4 84,4
37.816,374204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 43.000,0043.000,00 88,0 88,0
6.895,194208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.000,0010.000,00 69,0 69,0

8.680,9007244 Vzdrževanje hidrantov 6.000,006.000,00 144,7 144,7
0,004025 Tekoče vzdrževanje 6.000,006.000,00 0,0 0,0

8.680,904205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---
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23.896,4307249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 25.000,0025.000,00 95,6 95,6
23.095,174204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.000,0024.000,00 96,2 96,2

801,264208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 80,1 80,1

0,0007260 Vodovod na območju naselja Čepovan z okolico 10.000,0010.000,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 0,0 0,0

288.008,0516039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 447.500,00447.500,00 64,4 64,4
85.985,6807107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 90.000,0090.000,00 95,5 95,5

4.495,604020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.000,005.000,00 89,9 89,9
15.017,414022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 23.000,0023.000,00 65,3 65,3

428,004023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 --- ---
66.044,674025 Tekoče vzdrževanje 60.000,0060.000,00 110,1 110,1

0,004029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 0,0 0,0

57.827,2707108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 200.000,00200.000,00 28,9 28,9
57.827,274204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 185.000,00185.000,00 31,3 31,3

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,0015.000,00 0,0 0,0

144.195,1007109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 157.500,00157.500,00 91,6 91,6
37,194020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,003.000,00 1,2 1,2

305,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 30,5 30,5
1.410,104029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 70,5 70,5
3.152,164202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

135.502,094204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 144.000,00144.000,00 94,1 94,1
3.788,564208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 7.500,007.500,00 50,5 50,5

38.637,7116039003 Objekti za rekreacijo 49.000,0049.000,00 78,9 78,9
2.732,3307111 Ureditev parka Rafut 7.000,007.000,00 39,0 39,0

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0
2.732,334022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.000,006.000,00 45,5 45,5
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35.905,3807112 Ureditev Borovega gozdička 42.000,0042.000,00 85,5 85,5
2.000,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 100,0 100,0

51,054022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 100,00100,00 51,1 51,1
1.195,604029 Drugi operativni odhodki 1.500,001.500,00 79,7 79,7
6.905,204202 Nakup opreme 7.000,007.000,00 98,7 98,7

19.043,534204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24.600,0024.600,00 77,4 77,4
6.710,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.800,006.800,00 98,7 98,7

20.289,9416039004 Praznično urejanje naselij 33.000,0033.000,00 61,5 61,5
20.289,9407113 Praznično urejanje naselij 33.000,0033.000,00 61,5 61,5

20.289,944020 Pisarniški in splošni material in storitve 31.000,0031.000,00 65,5 65,5
0,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,002.000,00 0,0 0,0

1.068.557,6916039005 Druge komunalne dejavnosti 1.170.920,001.210.920,00 88,2 91,3
4.776,6407114 Splošna komunalna dejavnost 7.000,007.000,00 68,2 68,2

4.166,304020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---
610,344022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.000,007.000,00 8,7 8,7

36.958,0707115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 39.350,0039.350,00 93,9 93,9
5.285,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 39.350,0039.350,00 13,4 13,4

31.673,034025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 --- ---

56.997,9107116 Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 80.000,0080.000,00 71,3 71,3
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.084,002.084,00 0,0 0,0

43.725,524022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 63.396,0063.396,00 69,0 69,0
13.272,394025 Tekoče vzdrževanje 14.520,0014.520,00 91,4 91,4

62.593,4607117 Urejanje urbanih zelenih površin 69.570,0069.570,00 90,0 90,0
21.556,874020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.500,0021.500,00 100,3 100,3
41.032,944021 Posebni material in storitve 46.070,0046.070,00 89,1 89,1

3,654022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,002.000,00 0,2 0,2

686.579,1907234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 750.000,00750.000,00 91,5 91,5
686.579,194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 750.000,00750.000,00 91,5 91,5
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220.652,4207235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja 225.000,00225.000,00 98,1 98,1
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 0,0 0,0

220.652,424022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 223.000,00223.000,00 99,0 99,0

0,0007258 Izboljšanje in razvoj funkcij mestnega okolja - mestna tržnica 0,0040.000,00 0,0 ---
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0,0040.000,00 0,0 ---

165.382,651605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 166.000,00166.000,00 99,6 99,6

165.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 165.000,00165.000,00 100,0 100,0
165.000,0011007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 165.000,00165.000,00 100,0 100,0

165.000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 165.000,00165.000,00 100,0 100,0

382,6516059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 1.000,001.000,00 38,3 38,3
382,6511008 Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in Slovenska odškodninska družba) 1.000,001.000,00 38,3 38,3

382,654132 Tekoči transferi v javne sklade 1.000,001.000,00 38,3 38,3

369.020,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.049.545,001.049.545,00 35,2 35,2

123.877,9416069001 Urejanje občinskih zemljišč 269.545,00269.545,00 46,0 46,0
24.852,1007119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture) 32.000,0032.000,00 77,7 77,7

2.150,964020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,002.500,00 86,0 86,0
0,004021 Posebni material in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0

1.316,014029 Drugi operativni odhodki 1.500,001.500,00 87,7 87,7
21.385,134204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 27.000,0027.000,00 79,2 79,2

11.103,2207120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN) 57.545,0057.545,00 19,3 19,3
11.103,224208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 57.545,0057.545,00 19,3 19,3

30.735,8007121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 120.000,00120.000,00 25,6 25,6
5.246,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

25.489,804021 Posebni material in storitve 50.000,0050.000,00 51,0 51,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 70.000,0070.000,00 0,0 0,0
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0,0007221 Odvodnik v Sočo 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000,001.000,00 0,0 0,0

0,0007225 Odvodnik Ščedne 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

57.186,8207256 Podaljšek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja zaledja 58.000,0058.000,00 98,6 98,6
47.426,824204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 46.000,0046.000,00 103,1 103,1
9.760,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 12.000,0012.000,00 81,3 81,3

245.142,0616069002 Nakup zemljišč 780.000,00780.000,00 31,4 31,4
245.142,0607122 Nakup zemljišč in stavb 380.000,00380.000,00 64,5 64,5

364,564020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.900,002.900,00 12,6 12,6
12.452,514021 Posebni material in storitve 20.000,0020.000,00 62,3 62,3
8.750,314026 Poslovne najemnine in zakupnine 12.000,0012.000,00 72,9 72,9

16.699,264029 Drugi operativni odhodki 33.100,0033.100,00 50,5 50,5
18.240,004200 Nakup zgradb in prostorov 18.500,0018.500,00 98,6 98,6

188.635,424206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 293.500,00293.500,00 64,3 64,3

0,0007259 Nakup zemljišč za poslovne cone 400.000,00400.000,00 0,0 0,0
0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 400.000,00400.000,00 0,0 0,0

286.804,7417 ZDRAVSTVENO VARSTVO 296.400,00298.800,00 96,0 96,8

12.500,001702 Primarno zdravstvo 12.500,0012.500,00 100,0 100,0

12.500,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 12.500,0012.500,00 100,0 100,0
12.500,0010163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 12.500,0012.500,00 100,0 100,0

12.500,004133 Tekoči transferi v javne zavode 12.500,0012.500,00 100,0 100,0
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16.300,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 21.300,0021.300,00 76,5 76,5

16.300,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 21.300,0021.300,00 76,5 76,5
16.300,0010004 Preprečevanje zasvojenosti 16.300,0016.300,00 100,0 100,0

1.300,004029 Drugi operativni odhodki 3.300,003.300,00 39,4 39,4
6.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 200,0 200,0
9.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,0010.000,00 90,0 90,0

0,0010181 Preventivni programi v zdravstvu 5.000,005.000,00 0,0 0,0
0,004029 Drugi operativni odhodki 5.000,005.000,00 0,0 0,0

258.004,741707 Drugi programi na področju zdravstva 262.600,00265.000,00 97,4 98,3

204.293,4217079001 Nujno zdravstveno varstvo 205.000,00205.000,00 99,7 99,7
204.293,4210006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 205.000,00205.000,00 99,7 99,7

204.293,424131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 205.000,00205.000,00 99,7 99,7

53.711,3217079002 Mrliško ogledna služba 57.600,0060.000,00 89,5 93,3
53.711,3210007 Mrtvoogledna in dežurna služba 57.600,0060.000,00 89,5 93,3

13.516,814119 Drugi transferi posameznikom 11.000,0011.000,00 122,9 122,9
39.825,454133 Tekoči transferi v javne zavode 46.200,0048.600,00 82,0 86,2

369,064135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 400,00400,00 92,3 92,3

3.632.938,7218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.756.485,003.748.685,00 96,9 96,7

228.885,211802 Ohranjanje kulturne dediščine 264.668,00264.668,00 86,5 86,5

39.883,0618029001 Nepremična kulturna dediščina 61.466,0061.466,00 64,9 64,9
0,0007261 Razvoj produktov za povečanje atraktivnosti Goriške regije 1.000,001.000,00 0,0 0,0

0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0
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31.516,0610164 Grad Branik 50.000,0050.000,00 63,0 63,0
1.068,874020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.000,003.000,00 35,6 35,6
2.498,194029 Drugi operativni odhodki 5.200,005.200,00 48,0 48,0

27.949,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 41.800,0041.800,00 66,9 66,9

0,0010165 Vila Rafut 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

8.367,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 9.466,009.466,00 88,4 88,4
1.700,004029 Drugi operativni odhodki 9.466,009.466,00 18,0 18,0
6.667,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 --- ---

189.002,1518029002 Premična kulturna dediščina 203.202,00203.202,00 93,0 93,0
50.899,9910014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 50.900,0050.900,00 100,0 100,0

50.899,994133 Tekoči transferi v javne zavode 50.900,0050.900,00 100,0 100,0

33.000,0010015 Akcije v kulturi  - Galerija 33.000,0033.000,00 100,0 100,0
33.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 33.000,0033.000,00 100,0 100,0

42.102,2010016 Delovanje Goriškega  muzeja 56.302,0056.302,00 74,8 74,8
42.102,204133 Tekoči transferi v javne zavode 56.302,0056.302,00 74,8 74,8

57.999,9610017 Delovanje Galerije 58.000,0058.000,00 100,0 100,0
57.999,964133 Tekoči transferi v javne zavode 58.000,0058.000,00 100,0 100,0

5.000,0010018 Galerija - nakup likovnih del 5.000,005.000,00 100,0 100,0
5.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 100,0 100,0

1.780.908,451803 Programi v kulturi 1.789.712,001.789.712,00 99,5 99,5

973.675,3018039001 Knjižničarstvo in založništvo 975.585,00975.585,00 99,8 99,8
10.000,0010019 Akcije v kulturi - GK 10.000,0010.000,00 100,0 100,0

10.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,0010.000,00 100,0 100,0

87.642,0010021 Goriška knjižnica - nakup knjig 87.642,0087.642,00 100,0 100,0
87.642,004133 Tekoči transferi v javne zavode 87.642,0087.642,00 100,0 100,0
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21.771,0010022 Goriška knjižnica  - delež za materialne stroške potujoče knjižnice 21.771,0021.771,00 100,0 100,0
21.771,004133 Tekoči transferi v javne zavode 21.771,0021.771,00 100,0 100,0

854.262,3010023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 856.172,00856.172,00 99,8 99,8
854.262,304133 Tekoči transferi v javne zavode 856.172,00856.172,00 99,8 99,8

430.895,9518039002 Umetniški programi 430.896,00430.896,00 100,0 100,0
270.895,9910026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 270.896,00270.896,00 100,0 100,0

270.895,994133 Tekoči transferi v javne zavode 270.896,00270.896,00 100,0 100,0

60.000,0010027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 60.000,0060.000,00 100,0 100,0
60.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 100,0 100,0

99.999,9610143 Program Kulturnega doma 100.000,00100.000,00 100,0 100,0
99.999,964133 Tekoči transferi v javne zavode 100.000,00100.000,00 100,0 100,0

160.175,5718039003 Ljubiteljska kultura 160.850,00160.850,00 99,6 99,6
120.000,0010149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 120.000,00120.000,00 100,0 100,0

120.000,004132 Tekoči transferi v javne sklade 120.000,00120.000,00 100,0 100,0

40.175,5710150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 40.850,0040.850,00 98,4 98,4
40.175,574132 Tekoči transferi v javne sklade 40.850,0040.850,00 98,4 98,4

11.499,9618039004 Mediji in avdiovizualna kultura 11.500,0011.500,00 100,0 100,0
11.499,9610033 Kinematografija - ART film 11.500,0011.500,00 100,0 100,0

11.499,964133 Tekoči transferi v javne zavode 11.500,0011.500,00 100,0 100,0

204.661,6718039005 Drugi programi v kulturi 210.881,00210.881,00 97,1 97,1
8.754,0010036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 8.754,008.754,00 100,0 100,0

8.754,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.754,008.754,00 100,0 100,0

15.000,0010037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 15.000,0015.000,00 100,0 100,0
15.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,0015.000,00 100,0 100,0
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70.000,0010038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 70.000,0070.000,00 100,0 100,0
70.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 70.000,0070.000,00 100,0 100,0

13.000,0010040 Akcije v kulturi - SAZU 13.000,0013.000,00 100,0 100,0
13.000,004133 Tekoči transferi v javne zavode 13.000,0013.000,00 100,0 100,0

0,0010041 Druge akcije v kulturi 2.000,002.000,00 0,0 0,0
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 0,0 0,0

0,0010124 Kulturni center 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

57.907,6710145 Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 59.127,0059.127,00 97,9 97,9
11.724,004119 Drugi transferi posameznikom 8.500,008.500,00 137,9 137,9
46.183,674120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 45.627,0045.627,00 101,2 101,2

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.000,005.000,00 0,0 0,0

0,0010172 2. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prostori delavnic 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

0,0010173 3. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prizidek 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

40.000,0010182 Dvigalo za invalide - Grad Kromberk 40.000,0040.000,00 100,0 100,0
40.000,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.000,0040.000,00 100,0 100,0

37.624,301804 Podpora posebnim skupinam 48.700,0048.700,00 77,3 77,3

37.624,3018049001 Programi veteranskih organizacij 48.700,0048.700,00 77,3 77,3
21.000,0005010 Veteranske organizacije 21.000,0021.000,00 100,0 100,0

21.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.000,0021.000,00 100,0 100,0

16.624,3007123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 27.700,0027.700,00 60,0 60,0
1.887,554020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 94,4 94,4

10.205,674022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.700,0010.700,00 95,4 95,4
4.531,084025 Tekoče vzdrževanje 13.000,0013.000,00 34,9 34,9

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 0,0 0,0
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1.585.520,761805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.653.405,001.645.605,00 96,4 95,9

1.291.967,6918059001 Programi športa 1.353.118,001.355.105,00 95,3 95,5
107.641,1210043 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 109.600,00108.200,00 99,5 98,2

107.641,124119 Drugi transferi posameznikom 109.600,00108.200,00 99,5 98,2

46.000,0010045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 46.000,0046.000,00 100,0 100,0
46.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 46.000,0046.000,00 100,0 100,0

317.918,0110047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 318.220,00318.220,00 99,9 99,9
317.918,014120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 318.220,00318.220,00 99,9 99,9

34.688,2110048 Večje športne prireditve 35.248,0038.635,00 89,8 98,4
34.688,214120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.248,0038.635,00 89,8 98,4

357.543,8110049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 363.370,00363.370,00 98,4 98,4
357.543,814133 Tekoči transferi v javne zavode 363.370,00363.370,00 98,4 98,4

39.606,0010052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 40.630,0040.630,00 97,5 97,5
39.606,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 40.630,0040.630,00 97,5 97,5

30.959,3510056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 31.000,0031.000,00 99,9 99,9
12,914020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,004.000,00 0,3 0,3
65,934022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200,00200,00 33,0 33,0

805,204025 Tekoče vzdrževanje 3.000,003.000,00 26,8 26,8
655,104026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.000,001.000,00 65,5 65,5

0,004029 Drugi operativni odhodki 500,00500,00 0,0 0,0
29.420,214202 Nakup opreme 18.500,0018.500,00 159,0 159,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.800,003.800,00 0,0 0,0

107.811,2410059 Športna dvorana v Prvačini 110.000,00110.000,00 98,0 98,0
107.811,244200 Nakup zgradb in prostorov 110.000,00110.000,00 98,0 98,0

229.999,9610146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 230.000,00230.000,00 100,0 100,0
225.139,134133 Tekoči transferi v javne zavode 225.000,00225.000,00 100,1 100,1

4.860,834323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 97,2 97,2
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0,0010167 Kajak proga 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

11.040,3910168 Servisni objekt 38.050,0038.050,00 29,0 29,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.050,0023.050,00 0,0 0,0

11.040,394208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 15.000,0015.000,00 73,6 73,6

8.759,6010169 Pokriti bazen 30.000,0030.000,00 29,2 29,2
463,604021 Posebni material in storitve 0,000,00 --- ---

8.296,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 30.000,0030.000,00 27,7 27,7

293.553,0718059002 Programi za mladino 300.287,00290.500,00 101,1 97,8
17.000,0010065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 18.987,0017.000,00 100,0 89,5

17.000,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.987,0017.000,00 100,0 89,5

55.667,5010067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 59.000,0059.000,00 94,4 94,4
54.149,814120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 58.000,0058.000,00 93,4 93,4
1.517,694133 Tekoči transferi v javne zavode 1.000,001.000,00 151,8 151,8

158.275,2910070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 158.300,00150.500,00 105,2 100,0
158.275,294133 Tekoči transferi v javne zavode 158.300,00150.500,00 105,2 100,0

2.994,4810071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 3.000,003.000,00 99,8 99,8
2.994,484323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000,003.000,00 99,8 99,8

0,0010134 Izgradnja mladinskega hotela 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

59.615,8010175 Program Mladinskega centra 60.000,0060.000,00 99,4 99,4
59.615,804133 Tekoči transferi v javne zavode 60.000,0060.000,00 99,4 99,4
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7.330.351,2019 IZOBRAŽEVANJE 7.833.322,007.827.222,00 93,7 93,6

3.911.594,711902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.174.235,004.264.846,00 91,7 93,7

3.911.594,7119029001 Vrtci 4.174.235,004.264.846,00 91,7 93,7
296.607,3610074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 304.301,00294.301,00 100,8 97,5

296.607,364119 Drugi transferi posameznikom 284.301,00274.301,00 108,1 104,3
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 20.000,0020.000,00 0,0 0,0

3.458.511,5210075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 3.693.989,003.730.500,00 92,7 93,6
3.458.511,524119 Drugi transferi posameznikom 3.504.489,003.541.000,00 97,7 98,7

0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 189.500,00189.500,00 0,0 0,0

59.623,9310077 Vrtec Šempas 68.032,0068.032,00 87,6 87,6
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 23.032,0023.032,00 0,0 0,0

59.623,934208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 45.000,0045.000,00 132,5 132,5

90.999,9710079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 91.000,0091.000,00 100,0 100,0
67,104021 Posebni material in storitve 100,00100,00 67,1 67,1

854,004025 Tekoče vzdrževanje 900,00900,00 94,9 94,9
90.078,874323 Investicijski transferi javnim zavodom 90.000,0090.000,00 100,1 100,1

3.411,9310174 Energetska sanacija vrtcev 3.412,003.412,00 100,0 100,0
3.411,934208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.412,003.412,00 100,0 100,0

2.440,0010179 Vrtec Grgar 13.500,0077.600,00 3,1 18,1
2.440,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 13.500,0077.600,00 3,1 18,1

0,0010186 Izobraževanje vzgojiteljic v vrtcih za odkrivanje sindromov avtizma pri otrocih 1,001,00 0,0 0,0
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 1,001,00 0,0 0,0

2.504.366,871903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.668.651,002.579.551,00 97,1 93,8

2.475.767,9019039001 Osnovno šolstvo 2.639.051,002.549.951,00 97,1 93,8
589.311,2810082 Dejavnost osnovnih šol 610.000,00610.000,00 96,6 96,6

589.311,284133 Tekoči transferi v javne zavode 610.000,00610.000,00 96,6 96,6
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317.952,1110084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 318.000,00306.900,00 103,6 100,0
2.310,444025 Tekoče vzdrževanje 2.500,002.500,00 92,4 92,4
7.016,684205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.400,009.400,00 74,7 74,7

308.624,994323 Investicijski transferi javnim zavodom 306.100,00295.000,00 104,6 100,8

519.383,5210087 Športna dvorana v Novi Gorici 522.700,00522.700,00 99,4 99,4
8.550,394025 Tekoče vzdrževanje 9.000,009.000,00 95,0 95,0

503.182,654200 Nakup zgradb in prostorov 505.700,00505.700,00 99,5 99,5
7.650,484205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.000,008.000,00 95,6 95,6

623.921,2210126 Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 738.519,00660.519,00 94,5 84,5
97.812,284202 Nakup opreme 100.000,00100.000,00 97,8 97,8

491.028,114204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 585.500,00507.500,00 96,8 83,9
35.080,834208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 53.019,0053.019,00 66,2 66,2

223.552,5510153 Telovadnica Dornberk 233.000,00233.000,00 96,0 96,0
549,004029 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 54,9 54,9

180.624,904204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 182.000,00182.000,00 99,2 99,2
42.378,654208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 50.000,0050.000,00 84,8 84,8

201.647,2210177 Energetska sanacija šol 216.832,00216.832,00 93,0 93,0
11.495,884029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

181.711,894204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 196.892,00196.892,00 92,3 92,3
8.439,454208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.940,0019.940,00 42,3 42,3

28.598,9719039002 Glasbeno šolstvo 29.600,0029.600,00 96,6 96,6
28.598,9710090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 28.600,0028.600,00 100,0 100,0

28.598,974133 Tekoči transferi v javne zavode 28.600,0028.600,00 100,0 100,0

0,0010158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II faza 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.000,001.000,00 0,0 0,0

Stran: 44 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

308.975,811904 Terciarno izobraževanje 344.511,00336.900,00 91,7 89,7

308.975,8119049002 Visokošolsko izobraževanje 344.511,00336.900,00 91,7 89,7
95.900,0010093 Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza 95.900,0095.900,00 100,0 100,0

95.900,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 95.900,0095.900,00 100,0 100,0

75.460,8110094 Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS 85.000,0085.000,00 88,8 88,8
75.460,814120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 85.000,0085.000,00 88,8 88,8

0,0010097 Park znanja - izgradnja študentskega doma 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

109.281,6810130 Najemnina prostorov za VIRS 127.611,00120.000,00 91,1 85,6
7.560,634020 Pisarniški in splošni material in storitve 12.000,0012.000,00 63,0 63,0

10.393,374022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.000,0014.000,00 74,2 74,2
91.327,684026 Poslovne najemnine in zakupnine 101.611,0094.000,00 97,2 89,9

28.333,3210132 Sredstva za programe FE 35.000,0035.000,00 81,0 81,0
28.333,324133 Tekoči transferi v javne zavode 35.000,0035.000,00 81,0 81,0

25.556,291905 Drugi izobraževalni programi 27.025,0027.025,00 94,6 94,6

24.019,0919059001 Izobraževanje odraslih 24.025,0024.025,00 100,0 100,0
24.019,0910098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 24.025,0024.025,00 100,0 100,0

24.019,094133 Tekoči transferi v javne zavode 24.025,0024.025,00 100,0 100,0

1.537,2019059002 Druge oblike izobraževanja 3.000,003.000,00 51,2 51,2
1.537,2005007 Projekt "E - občina"  3.000,003.000,00 51,2 51,2

1.537,204029 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 51,2 51,2

579.857,521906 Pomoči šolajočim 618.900,00618.900,00 93,7 93,7

565.669,6819069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 602.900,00602.900,00 93,8 93,8
565.669,6810101 Prevozi učencev 602.900,00602.900,00 93,8 93,8

565.669,684119 Drugi transferi posameznikom 602.900,00602.900,00 93,8 93,8
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14.187,8419069003 Štipendije 16.000,0016.000,00 88,7 88,7
14.187,8410102 Štipendije 16.000,0016.000,00 88,7 88,7

14.187,844117 Štipendije 16.000,0016.000,00 88,7 88,7

2.267.307,5520 SOCIALNO VARSTVO 2.805.657,002.803.257,00 80,9 80,8

131.000,002002 Varstvo otrok in družine 140.300,00140.300,00 93,4 93,4

131.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 140.300,00140.300,00 93,4 93,4
131.000,0010103 Pomoč za novorojence 140.300,00140.300,00 93,4 93,4

131.000,004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 140.300,00140.300,00 93,4 93,4

2.136.307,552004 Izvajanje programov socialnega varstva 2.665.357,002.662.957,00 80,2 80,2

278.936,3720049002 Socialno varstvo invalidov 755.550,00755.550,00 36,9 36,9
204.441,8510104 Investicija v bivalne enote - VDC 680.550,00680.550,00 30,0 30,0

192.302,854204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 660.550,00660.550,00 29,1 29,1
12.139,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.000,0020.000,00 60,7 60,7

74.494,5210105 Financiranje družinskega pomočnika 75.000,0075.000,00 99,3 99,3
74.494,524119 Drugi transferi posameznikom 75.000,0075.000,00 99,3 99,3

903.399,6720049003 Socialno varstvo starih 930.273,00931.873,00 96,9 97,1
501.272,3510106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 501.273,00500.873,00 100,1 100,0

17,574020 Pisarniški in splošni material in storitve 50,0050,00 35,1 35,1
501.254,784119 Drugi transferi posameznikom 501.223,00500.823,00 100,1 100,0

397.054,1610151 Program Pomoč na domu 421.000,00421.000,00 94,3 94,3
397.054,164119 Drugi transferi posameznikom 421.000,00421.000,00 94,3 94,3

5.073,1610176 Program pomoč na domu v drugih občinah 8.000,0010.000,00 50,7 63,4
5.073,164112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 8.000,0010.000,00 50,7 63,4
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330.428,6020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 334.877,00329.000,00 100,4 98,7
204.000,0010108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 204.000,00204.000,00 100,0 100,0

204.000,004119 Drugi transferi posameznikom 204.000,00204.000,00 100,0 100,0

124.003,5010109 Regresiranje socialno šibkih 125.877,00120.000,00 103,3 98,5
1.210,854020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---

112.469,174112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 113.877,00108.000,00 104,1 98,8
10.323,484119 Drugi transferi posameznikom 12.000,0012.000,00 86,0 86,0

2.425,1010110 Pogrebni stroški 5.000,005.000,00 48,5 48,5
2.425,104119 Drugi transferi posameznikom 5.000,005.000,00 48,5 48,5

623.542,9120049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 644.657,00646.534,00 96,4 96,7
25.534,0010116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 25.534,0025.534,00 100,0 100,0

25.534,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.534,0025.534,00 100,0 100,0

0,0010120 Zavetišče za brezdomce 1.000,001.000,00 0,0 0,0
0,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.000,001.000,00 0,0 0,0

87.581,9110148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 88.123,0090.000,00 97,3 99,4
87.581,914120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 88.123,0090.000,00 97,3 99,4

510.427,0010171 Humanitarni center 530.000,00530.000,00 96,3 96,3
427,004021 Posebni material in storitve 20.000,0020.000,00 2,1 2,1

10.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---
500.000,004200 Nakup zgradb in prostorov 510.000,00510.000,00 98,0 98,0
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334.519,1522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 358.000,00358.000,00 93,4 93,4

334.519,152201 Servisiranje javnega dolga 358.000,00358.000,00 93,4 93,4

331.569,1522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 355.000,00355.000,00 93,4 93,4
331.569,1511017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 355.000,00355.000,00 93,4 93,4

7.000,004029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---
324.569,154031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 355.000,00355.000,00 91,4 91,4

2.950,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 3.000,003.000,00 98,3 98,3
2.950,0011023 Stroški zadolževanja 3.000,003.000,00 98,3 98,3

2.950,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 98,3 98,3

535.839,4023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 603.465,00603.465,00 88,8 88,8

535.839,402302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 599.515,00599.515,00 89,4 89,4

535.839,4023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 599.515,00599.515,00 89,4 89,4
411.145,4304039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 467.515,00467.515,00 87,9 87,9

128.128,994020 Pisarniški in splošni material in storitve 132.800,00132.800,00 96,5 96,5
2.332,094021 Posebni material in storitve 7.300,007.300,00 32,0 32,0
2.292,954023 Prevozni stroški in storitve 6.000,006.000,00 38,2 38,2

0,004025 Tekoče vzdrževanje 3.000,003.000,00 0,0 0,0
32.474,904029 Drugi operativni odhodki 40.415,0040.415,00 80,4 80,4
6.879,874115 Nadomestila plač 3.000,003.000,00 229,3 229,3

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 0,0 0,0
625,184202 Nakup opreme 8.000,008.000,00 7,8 7,8

230.408,744204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 250.000,00250.000,00 92,2 92,2
8.002,714208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 16.000,0016.000,00 50,0 50,0

119.555,6404046 Ureditev plazu Šmihel 120.000,00120.000,00 99,6 99,6
119.555,644204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 120.000,00120.000,00 99,6 99,6

5.138,3307125 Subvencije za prevoz pitne vode 12.000,0012.000,00 42,8 42,8
5.138,334119 Drugi transferi posameznikom 12.000,0012.000,00 42,8 42,8
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0,002303 Splošna proračunska rezervacija 3.950,003.950,00 0,0 0,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 3.950,003.950,00 0,0 0,0
0,0005008 Splošna proračunska rezervacija 3.950,003.950,00 0,0 0,0

0,004090 Splošna proračunska rezervacija 3.950,003.950,00 0,0 0,0
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13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda 183.742,12217.974,00217.974,00 84,3 84,3

144,9804 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 800,00800,00 18,1 18,1

144,980402 Informatizacija uprave 800,00800,00 18,1 18,1

144,9804029001 Informacijska infrastruktura 800,00800,00 18,1 18,1
144,9813001 Nakup računalnikov in druge opreme 800,00800,00 18,1 18,1

14,994020 Pisarniški in splošni material in storitve 20,0020,00 75,0 75,0
129,994202 Nakup opreme 780,00780,00 16,7 16,7

177.450,4206 LOKALNA SAMOUPRAVA 211.174,00211.174,00 84,0 84,0

177.450,420603 Dejavnost občinske uprave 211.174,00211.174,00 84,0 84,0

176.508,3306039001 Administracija občinske uprave 208.518,00208.518,00 84,7 84,7
160.409,2413002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 189.060,00189.060,00 84,9 84,9

128.951,094000 Plače in dodatki 151.300,00151.300,00 85,2 85,2
2.622,004001 Regres za letni dopust 3.110,003.110,00 84,3 84,3
9.355,514002 Povračila in nadomestila 11.500,0011.500,00 81,4 81,4
9.004,414010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 12.000,0012.000,00 75,0 75,0
9.310,024011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 9.800,009.800,00 95,0 95,0

78,794012 Prispevek za zaposlovanje 100,00100,00 78,8 78,8
131,324013 Prispevek za starševsko varstvo 150,00150,00 87,6 87,6
956,104015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.100,001.100,00 86,9 86,9

7.494,5013003 Posebni material in storitve 8.014,008.014,00 93,5 93,5
5.524,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.500,005.500,00 100,4 100,4
1.970,304021 Posebni material in storitve 2.514,002.514,00 78,4 78,4

2.398,4413004 Nakup goriva in vinjet 2.354,002.354,00 101,9 101,9
2.398,444023 Prevozni stroški in storitve 2.354,002.354,00 101,9 101,9

691,7213007 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00800,00 86,5 86,5
0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 800,00800,00 0,0 0,0

691,724029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

Stran: 50 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

5.514,4313008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.290,008.290,00 66,5 66,5
1.415,234022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.700,001.700,00 83,3 83,3
4.099,204025 Tekoče vzdrževanje 6.590,006.590,00 62,2 62,2

942,0906039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.656,002.656,00 35,5 35,5
942,0913005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo 2.656,002.656,00 35,5 35,5

38,494020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---
903,604023 Prevozni stroški in storitve 2.656,002.656,00 34,0 34,0

6.146,7208 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.000,006.000,00 102,5 102,5

6.146,720802 Policijska in kriminalistična dejavnost 6.000,006.000,00 102,5 102,5

6.146,7208029001 Prometna varnost 6.000,006.000,00 102,5 102,5
6.146,7213006 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 6.000,006.000,00 102,5 102,5

5.013,344020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.700,003.700,00 135,5 135,5
0,004021 Posebni material in storitve 500,00500,00 0,0 0,0

1.133,384023 Prevozni stroški in storitve 600,00600,00 188,9 188,9
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 0,0 0,0
0,004133 Tekoči transferi v javne zavode 700,00700,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

21 - KS BANJŠICE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

21 KS BANJŠICE 22.993,7925.972,0025.972,00 88,5 88,5

6.538,3004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.000,007.000,00 93,4 93,4

6.538,300403 Druge skupne administrativne službe 7.000,007.000,00 93,4 93,4

6.538,3004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.000,007.000,00 93,4 93,4
6.538,3021101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 7.000,007.000,00 93,4 93,4

4.038,304025 Tekoče vzdrževanje 4.000,004.000,00 101,0 101,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 0,0 0,0

2.500,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,001.000,00 250,0 250,0

11.068,2206 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.581,0013.581,00 81,5 81,5

11.068,220602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.581,0013.581,00 81,5 81,5

11.068,2206029001 Delovanje ožjih delov občin 13.581,0013.581,00 81,5 81,5
8.732,2221102 Delovanje KS 11.245,0011.245,00 77,7 77,7

4.072,724020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.824,004.824,00 84,4 84,4
1.101,104021 Posebni material in storitve 1.225,001.225,00 89,9 89,9
2.673,354022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.234,003.234,00 82,7 82,7

304,814025 Tekoče vzdrževanje 672,00672,00 45,4 45,4
116,804029 Drugi operativni odhodki 790,00790,00 14,8 14,8
374,194202 Nakup opreme 400,00400,00 93,6 93,6
89,254203 Nakup drugih osnovnih sredstev 100,00100,00 89,3 89,3

2.336,0021103 Prireditve in praznovanja 2.336,002.336,00 100,0 100,0
2.229,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.221,002.221,00 100,4 100,4

106,964021 Posebni material in storitve 115,00115,00 93,0 93,0

Stran: 52 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

21 - KS BANJŠICE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

671,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 671,00671,00 100,0 100,0

671,001302 Cestni promet in infrastruktura 671,00671,00 100,0 100,0

671,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 671,00671,00 100,0 100,0
671,0021104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 671,00671,00 100,0 100,0

219,604021 Posebni material in storitve 220,00220,00 99,8 99,8
451,404025 Tekoče vzdrževanje 451,00451,00 100,1 100,1

4.716,2716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.720,004.720,00 99,9 99,9

4.716,271603 Komunalna dejavnost 4.720,004.720,00 99,9 99,9

4.716,2716039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.720,004.720,00 99,9 99,9
4.716,2721107 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 4.720,004.720,00 99,9 99,9

171,534021 Posebni material in storitve 200,00200,00 85,8 85,8
546,354022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 555,00555,00 98,4 98,4

1.258,074025 Tekoče vzdrževanje 1.215,001.215,00 103,5 103,5
2.740,324205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.750,002.750,00 99,7 99,7

Stran: 53 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22 - KS BRANIK
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

22 KS BRANIK 56.377,0759.434,0059.434,00 94,9 94,9

24.000,1204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.000,0027.000,00 88,9 100,0

24.000,120403 Druge skupne administrativne službe 24.000,0027.000,00 88,9 100,0

24.000,1204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 24.000,0027.000,00 88,9 100,0
24.000,1222109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 24.000,0027.000,00 88,9 100,0

48,994021 Posebni material in storitve 50,0050,00 98,0 98,0
250,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250,00250,00 100,0 100,0

2.157,404025 Tekoče vzdrževanje 5.000,005.000,00 43,2 43,2
8.605,834204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.700,002.700,00 318,7 318,7

12.937,904205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.000,0019.000,00 68,1 80,9

19.965,8106 LOKALNA SAMOUPRAVA 20.256,0018.656,00 107,0 98,6

19.965,810602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 20.256,0018.656,00 107,0 98,6

19.965,8106029001 Delovanje ožjih delov občin 20.256,0018.656,00 107,0 98,6
13.978,5822101 Delovanje KS 14.245,0012.745,00 109,7 98,1

260,394020 Pisarniški in splošni material in storitve 303,00303,00 85,9 85,9
258,344021 Posebni material in storitve 1.150,001.150,00 22,5 22,5

5.597,284022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.469,004.819,00 116,2 102,4
31,344023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 --- ---

1.818,064025 Tekoče vzdrževanje 1.873,001.273,00 142,8 97,1
6.013,174029 Drugi operativni odhodki 5.450,005.200,00 115,6 110,3

5.987,2322102 Prireditve in praznovanja 6.011,005.911,00 101,3 99,6
2.320,094020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.357,002.357,00 98,4 98,4
1.100,614021 Posebni material in storitve 1.020,001.020,00 107,9 107,9

134,734022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 135,00135,00 99,8 99,8
124,164023 Prevozni stroški in storitve 125,00125,00 99,3 99,3
563,644025 Tekoče vzdrževanje 565,00565,00 99,8 99,8

1.744,004029 Drugi operativni odhodki 1.809,001.709,00 102,1 96,4
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22 - KS BRANIK
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.110,8013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 4.578,004.578,00 46,1 46,1

2.110,801302 Cestni promet in infrastruktura 4.578,004.578,00 46,1 46,1

2.110,8013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.578,004.578,00 46,1 46,1
2.110,8022103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 4.578,004.578,00 46,1 46,1

372,104023 Prevozni stroški in storitve 0,000,00 --- ---
1.738,704025 Tekoče vzdrževanje 4.578,004.578,00 38,0 38,0

1.772,6615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.000,002.000,00 88,6 88,6

1.772,661502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.000,002.000,00 88,6 88,6

1.772,6615029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.000,002.000,00 88,6 88,6
1.772,6622106 Kontejnerska mesta 2.000,002.000,00 88,6 88,6

1.772,664204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 88,6 88,6

8.527,6816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.600,007.200,00 118,4 99,2

8.527,681603 Komunalna dejavnost 8.600,007.200,00 118,4 99,2

8.527,6816039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.600,007.200,00 118,4 99,2
8.527,6822107 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 8.600,007.200,00 118,4 99,2

9,884021 Posebni material in storitve 10,0010,00 98,8 98,8
2.603,384022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.094,001.924,00 135,3 124,3
1.772,234025 Tekoče vzdrževanje 1.351,001.121,00 158,1 131,2

234,534203 Nakup drugih osnovnih sredstev 235,00235,00 99,8 99,8
3.907,664205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.910,003.910,00 99,9 79,6

Stran: 55 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

23 - KS ČEPOVAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

23 KS ČEPOVAN 25.264,7631.440,0031.440,00 80,4 80,4

7.558,8604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.560,007.560,00 100,0 100,0

7.558,860403 Druge skupne administrativne službe 7.560,007.560,00 100,0 100,0

7.558,8604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.560,007.560,00 100,0 100,0
7.558,8623101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 7.560,007.560,00 100,0 100,0

2.606,884021 Posebni material in storitve 2.760,002.760,00 94,5 94,5
963,804202 Nakup opreme 1.000,001.000,00 96,4 96,4

3.988,184205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.800,003.800,00 105,0 105,0

11.132,3106 LOKALNA SAMOUPRAVA 15.364,0015.443,00 72,1 72,5

11.132,310602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 15.364,0015.443,00 72,1 72,5

11.132,3106029001 Delovanje ožjih delov občin 15.364,0015.443,00 72,1 72,5
8.602,1223102 Delovanje KS 12.833,0012.912,00 66,6 67,0

3.176,714020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.092,003.171,00 100,2 102,7
3.481,744021 Posebni material in storitve 2.800,002.800,00 124,4 124,4

762,694022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.086,001.086,00 70,2 70,2
983,474025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 98,4 98,4
197,514029 Drugi operativni odhodki 3.855,003.855,00 5,1 5,1

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,001.000,00 0,0 0,0

2.530,1923103 Prireditve in praznovanja 2.531,002.531,00 100,0 100,0
1.029,154020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.021,001.021,00 100,8 100,8

3,694021 Posebni material in storitve 10,0010,00 36,9 36,9
7,354022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10,0010,00 73,5 73,5

1.490,004029 Drugi operativni odhodki 1.490,001.490,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

23 - KS ČEPOVAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

1.200,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.937,001.937,00 62,0 62,0

1.200,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.937,001.937,00 62,0 62,0

1.200,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.937,001.937,00 62,0 62,0
1.200,0023104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 1.937,001.937,00 62,0 62,0

0,004021 Posebni material in storitve 500,00500,00 0,0 0,0
0,004025 Tekoče vzdrževanje 237,00237,00 0,0 0,0

1.200,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.200,001.200,00 100,0 100,0

2.078,1515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.079,002.000,00 103,9 100,0

2.078,151502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.079,002.000,00 103,9 100,0

2.078,1515029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.079,002.000,00 103,9 100,0
2.078,1523108 Kontejnerska mesta 2.079,002.000,00 103,9 100,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 2.079,002.000,00 0,0 0,0
2.078,154204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---

3.295,4416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.500,004.500,00 73,2 73,2

3.295,441603 Komunalna dejavnost 4.500,004.500,00 73,2 73,2

3.295,4416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.500,004.500,00 73,2 73,2
3.295,4423109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 4.500,004.500,00 73,2 73,2

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 890,00890,00 0,0 0,0
834,124022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 980,00980,00 85,1 85,1
726,224025 Tekoče vzdrževanje 900,00900,00 80,7 80,7

1.735,104029 Drugi operativni odhodki 1.730,001.730,00 100,3 100,3
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

24 - KS DORNBERK
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

24 KS DORNBERK 35.915,8452.383,0052.383,00 68,6 68,6

21.467,7706 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.138,0021.838,00 98,3 97,0

21.467,770602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 22.138,0021.838,00 98,3 97,0

21.467,7706029001 Delovanje ožjih delov občin 22.138,0021.838,00 98,3 97,0
15.612,2424101 Delovanje KS 16.237,0016.237,00 96,2 96,2

1.004,534020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.051,001.051,00 95,6 95,6
402,874021 Posebni material in storitve 1.450,001.450,00 27,8 27,8

5.887,664022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.461,006.461,00 91,1 91,1
322,124025 Tekoče vzdrževanje 527,00527,00 61,1 61,1
120,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 220,00220,00 54,6 54,6

7.128,314029 Drugi operativni odhodki 6.528,006.528,00 109,2 109,2
5,004202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

741,754203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 --- ---

5.855,5324102 Prireditve in praznovanja 5.901,005.601,00 104,5 99,2
2.004,734020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.497,001.347,00 148,8 133,9

227,804021 Posebni material in storitve 230,00230,00 99,0 99,0
253,284022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00300,00 84,4 84,4
150,004023 Prevozni stroški in storitve 300,00300,00 50,0 50,0
130,584025 Tekoče vzdrževanje 150,00150,00 87,1 87,1

1.344,234029 Drugi operativni odhodki 2.274,002.274,00 59,1 59,1
768,914202 Nakup opreme 150,000,00 --- 512,6
976,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000,001.000,00 97,6 97,6

6.309,6413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 7.545,007.545,00 83,6 83,6

6.309,641302 Cestni promet in infrastruktura 7.545,007.545,00 83,6 83,6

6.309,6413029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 7.545,007.545,00 83,6 83,6
6.309,6424103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 7.545,007.545,00 83,6 83,6

219,604023 Prevozni stroški in storitve 220,00220,00 99,8 99,8
6.090,044025 Tekoče vzdrževanje 5.825,005.825,00 104,6 104,6

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.500,001.500,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

24 - KS DORNBERK
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.000,007.000,00 0,0 0,0

0,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 7.000,007.000,00 0,0 0,0

0,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 7.000,007.000,00 0,0 0,0
0,0024105 Kontejnerska mesta 7.000,007.000,00 0,0 0,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 3.400,003.400,00 0,0 0,0
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 100,00100,00 0,0 0,0
0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.500,003.500,00 0,0 0,0

8.138,4316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 15.700,0016.000,00 50,9 51,8

8.138,431603 Komunalna dejavnost 15.700,0016.000,00 50,9 51,8

8.138,4316039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 15.700,0016.000,00 50,9 51,8
8.138,4324106 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 15.700,0016.000,00 50,9 51,8

146,294021 Posebni material in storitve 300,00300,00 48,8 48,8
2.017,554022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,002.000,00 100,9 100,9
3.034,624025 Tekoče vzdrževanje 10.150,0010.150,00 29,9 29,9

0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 50,0050,00 0,0 0,0
0,004202 Nakup opreme 200,00500,00 0,0 0,0

1.939,924204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 97,0 97,0
1.000,054205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,001.000,00 100,0 100,0

Stran: 59 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 31.965,4534.808,0034.808,00 91,8 91,8

19.408,6904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.862,0020.862,00 93,0 93,0

19.408,690403 Druge skupne administrativne službe 20.862,0020.862,00 93,0 93,0

19.408,6904039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 20.862,0020.862,00 93,0 93,0
19.408,6925109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 20.862,0020.862,00 93,0 93,0

568,484025 Tekoče vzdrževanje 5.000,005.000,00 11,4 11,4
1.940,004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,002.000,00 97,0 97,0

16.900,214205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.862,0013.862,00 121,9 121,9

9.429,5506 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.083,0010.083,00 93,5 93,5

9.429,550602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.083,0010.083,00 93,5 93,5

9.429,5506029001 Delovanje ožjih delov občin 10.083,0010.083,00 93,5 93,5
7.241,5325101 Delovanje KS 7.800,007.800,00 92,8 92,8

483,164020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.255,001.255,00 38,5 38,5
478,834021 Posebni material in storitve 600,00600,00 79,8 79,8

1.992,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.834,001.834,00 108,6 108,6
481,614025 Tekoče vzdrževanje 581,00581,00 82,9 82,9
29,974026 Poslovne najemnine in zakupnine 50,0050,00 59,9 59,9

3.775,504029 Drugi operativni odhodki 3.480,003.480,00 108,5 108,5

2.188,0225102 Prireditve in praznovanja 2.283,002.283,00 95,8 95,8
662,754020 Pisarniški in splošni material in storitve 943,00943,00 70,3 70,3
260,334021 Posebni material in storitve 200,00200,00 130,2 130,2

5,564022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 --- ---
1.138,254023 Prevozni stroški in storitve 1.140,001.140,00 99,9 99,9

121,134029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---

Stran: 60 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

237,9013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 263,00263,00 90,5 90,5

237,901302 Cestni promet in infrastruktura 263,00263,00 90,5 90,5

237,9013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 263,00263,00 90,5 90,5
237,9025103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 263,00263,00 90,5 90,5

237,904025 Tekoče vzdrževanje 263,00263,00 90,5 90,5

2.889,3116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.600,003.600,00 80,3 80,3

2.889,311603 Komunalna dejavnost 3.600,003.600,00 80,3 80,3

2.889,3116039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.600,003.600,00 80,3 80,3
2.889,3125107 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 3.600,003.600,00 80,3 80,3

290,874020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00300,00 97,0 97,0
75,704021 Posebni material in storitve 400,00400,00 18,9 18,9

565,724022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 510,00510,00 110,9 110,9
1.948,824025 Tekoče vzdrževanje 2.380,002.380,00 81,9 81,9

8,204029 Drugi operativni odhodki 10,0010,00 82,0 82,0

Stran: 61 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

26 - KS GRGAR
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

26 KS GRGAR 60.634,2762.823,0062.823,00 96,5 96,5

24.400,2904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.401,0022.464,00 108,6 100,0

24.400,290403 Druge skupne administrativne službe 24.401,0022.464,00 108,6 100,0

24.400,2904039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 24.401,0022.464,00 108,6 100,0
24.400,2926101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 24.401,0022.464,00 108,6 100,0

971,594021 Posebni material in storitve 1.400,001.400,00 69,4 69,4
2.842,484025 Tekoče vzdrževanje 2.700,002.700,00 105,3 105,3

273,284026 Poslovne najemnine in zakupnine 300,00300,00 91,1 91,1
934,684202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

1.457,904203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.500,001.500,00 97,2 97,2
1.714,104204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.800,001.800,00 95,2 95,2

16.206,264205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 16.701,0014.764,00 109,8 97,0

15.131,1606 LOKALNA SAMOUPRAVA 16.319,0016.319,00 92,7 92,7

15.131,160602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 16.319,0016.319,00 92,7 92,7

15.131,1606029001 Delovanje ožjih delov občin 16.319,0016.319,00 92,7 92,7
11.615,1526102 Delovanje KS 12.795,0012.795,00 90,8 90,8

666,534020 Pisarniški in splošni material in storitve 835,00835,00 79,8 79,8
483,804021 Posebni material in storitve 600,00600,00 80,6 80,6

4.482,924022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.047,005.047,00 88,8 88,8
1.088,984025 Tekoče vzdrževanje 1.099,001.099,00 99,1 99,1
4.892,924029 Drugi operativni odhodki 5.014,005.014,00 97,6 97,6

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00200,00 0,0 0,0

3.516,0126103 Prireditve in praznovanja 3.524,003.524,00 99,8 99,8
723,034020 Pisarniški in splošni material in storitve 726,00726,00 99,6 99,6
118,004021 Posebni material in storitve 122,00122,00 96,7 96,7
90,004023 Prevozni stroški in storitve 90,0090,00 100,0 100,0
60,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 60,0060,00 100,0 100,0

2.524,984029 Drugi operativni odhodki 2.526,002.526,00 100,0 100,0

Stran: 62 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

26 - KS GRGAR
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.930,4613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.837,003.837,00 76,4 76,4

2.930,461302 Cestni promet in infrastruktura 3.837,003.837,00 76,4 76,4

2.930,4613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.837,003.837,00 76,4 76,4
2.930,4626104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 3.837,003.837,00 76,4 76,4

385,284021 Posebni material in storitve 390,00390,00 98,8 98,8
2.545,184025 Tekoče vzdrževanje 3.447,003.447,00 73,8 73,8

4.011,1415 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 4.011,004.011,00 100,0 100,0

4.011,141502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.011,004.011,00 100,0 100,0

4.011,1415029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4.011,004.011,00 100,0 100,0
4.011,1426108 Kontejnerska mesta 4.011,004.011,00 100,0 100,0

1.424,984025 Tekoče vzdrževanje 1.425,001.425,00 100,0 100,0
1.368,844204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.369,001.369,00 100,0 100,0
1.217,324205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.217,001.217,00 100,0 100,0

14.161,2216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 14.255,0016.192,00 87,5 99,3

14.161,221603 Komunalna dejavnost 14.255,0016.192,00 87,5 99,3

14.161,2216039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 14.255,0016.192,00 87,5 99,3
14.161,2226109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 14.255,0016.192,00 87,5 99,3

361,004021 Posebni material in storitve 450,00450,00 80,2 80,2
970,924022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 975,00975,00 99,6 99,6
95,004023 Prevozni stroški in storitve 95,0095,00 100,0 100,0

6.129,454025 Tekoče vzdrževanje 6.130,008.067,00 76,0 100,0
6.604,854205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.605,006.605,00 100,0 100,0

Stran: 63 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 39.251,5053.762,0053.762,00 73,0 73,0

21.122,7904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.123,0017.000,00 124,3 100,0

21.122,790403 Druge skupne administrativne službe 21.123,0017.000,00 124,3 100,0

21.122,7904039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 21.123,0017.000,00 124,3 100,0
21.122,7927101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 21.123,0017.000,00 124,3 100,0

209,204022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 500,00500,00 41,8 41,8
2.385,124025 Tekoče vzdrževanje 2.500,002.500,00 95,4 95,4

517,284202 Nakup opreme 600,00600,00 86,2 86,2
13.786,064204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.120,0012.120,00 113,8 105,1
4.225,134208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.403,001.280,00 330,1 96,0

8.792,1306 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.332,0010.454,00 84,1 94,2

8.792,130602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.332,0010.454,00 84,1 94,2

8.792,1306029001 Delovanje ožjih delov občin 9.332,0010.454,00 84,1 94,2
6.455,1327102 Delovanje KS 6.995,008.117,00 79,5 92,3

386,454020 Pisarniški in splošni material in storitve 693,001.393,00 27,7 55,8
265,804021 Posebni material in storitve 300,00300,00 88,6 88,6

2.818,604022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.587,003.887,00 72,5 78,6
189,014023 Prevozni stroški in storitve 150,00150,00 126,0 126,0
263,284025 Tekoče vzdrževanje 200,00200,00 131,6 131,6

2.447,994029 Drugi operativni odhodki 1.987,001.987,00 123,2 123,2
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 78,00200,00 0,0 0,0

84,004202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

2.337,0027103 Prireditve in praznovanja 2.337,002.337,00 100,0 100,0
1.037,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.037,001.037,00 100,0 100,0
1.300,004029 Drugi operativni odhodki 1.300,001.300,00 100,0 100,0

Stran: 64 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

3.222,9613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 12.007,0015.008,00 21,5 26,8

3.222,961302 Cestni promet in infrastruktura 12.007,0015.008,00 21,5 26,8

3.222,9613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.007,0015.008,00 21,5 26,8
3.222,9627104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 12.007,0015.008,00 21,5 26,8

3.222,964025 Tekoče vzdrževanje 12.007,0015.008,00 21,5 26,8

3.570,8015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 8.000,008.000,00 44,6 44,6

3.570,801502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 8.000,008.000,00 44,6 44,6

3.570,8015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 8.000,008.000,00 44,6 44,6
3.570,8027108 Kontejnerska mesta 8.000,008.000,00 44,6 44,6

3.570,804204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 178,5 178,5
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.000,006.000,00 0,0 0,0

2.542,8216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.300,003.300,00 77,1 77,1

2.542,821603 Komunalna dejavnost 3.300,003.300,00 77,1 77,1

2.542,8216039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.300,003.300,00 77,1 77,1
2.542,8227109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 3.300,003.300,00 77,1 77,1

830,324022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.200,001.200,00 69,2 69,2
1.553,904025 Tekoče vzdrževanje 1.600,001.600,00 97,1 97,1

158,604203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 --- ---
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,00500,00 0,0 0,0

Stran: 65 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

28 - KS KROMBERK - LOKE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

28 KS KROMBERK - LOKE 257.706,11266.022,00266.022,00 96,9 96,9

224.999,3604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 225.000,00225.000,00 100,0 100,0

224.999,360403 Druge skupne administrativne službe 225.000,00225.000,00 100,0 100,0

224.999,3604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 225.000,00225.000,00 100,0 100,0
224.999,3628107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 225.000,00225.000,00 100,0 100,0

7.797,504021 Posebni material in storitve 10.000,0010.000,00 78,0 78,0
1.912,744025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 191,3 191,3

14.977,354202 Nakup opreme 3.500,003.500,00 427,9 427,9
192.235,414204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 189.500,00189.500,00 101,4 101,4

8.076,364208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 21.000,0021.000,00 38,5 38,5

18.049,1606 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.956,0021.956,00 82,2 82,2

18.049,160602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 21.956,0021.956,00 82,2 82,2

18.049,1606029001 Delovanje ožjih delov občin 21.956,0021.956,00 82,2 82,2
12.428,0428101 Delovanje KS 12.813,0012.813,00 97,0 97,0

3.225,284020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.193,004.193,00 76,9 76,9
1.214,604021 Posebni material in storitve 1.150,001.150,00 105,6 105,6
2.552,654022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.791,002.791,00 91,5 91,5

369,274025 Tekoče vzdrževanje 524,00524,00 70,5 70,5
0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 100,00100,00 0,0 0,0

5.066,244029 Drugi operativni odhodki 4.055,004.055,00 124,9 124,9

5.621,1228108 Prireditve in praznovanja 9.143,009.143,00 61,5 61,5
4.680,444020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.028,005.028,00 93,1 93,1

447,594021 Posebni material in storitve 2.000,002.000,00 22,4 22,4
0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 115,00115,00 0,0 0,0

493,094029 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 24,7 24,7

Stran: 66 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

28 - KS KROMBERK - LOKE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.258,3913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.700,005.700,00 39,6 39,6

2.258,391302 Cestni promet in infrastruktura 5.700,005.700,00 39,6 39,6

2.258,3913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.700,005.700,00 39,6 39,6
2.258,3928102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 5.700,005.700,00 39,6 39,6

0,004025 Tekoče vzdrževanje 2.945,002.945,00 0,0 0,0
2.258,394205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.755,002.755,00 82,0 82,0

5.365,5615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.366,005.366,00 100,0 100,0

5.365,561502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.366,005.366,00 100,0 100,0

5.365,5615029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.366,005.366,00 100,0 100,0
5.365,5628105 Kontejnerska mesta 5.366,005.366,00 100,0 100,0

5.365,564204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.366,005.366,00 100,0 100,0

7.033,6416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.000,008.000,00 87,9 87,9

7.033,641603 Komunalna dejavnost 8.000,008.000,00 87,9 87,9

7.033,6416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.000,008.000,00 87,9 87,9
7.033,6428106 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 8.000,008.000,00 87,9 87,9

249,904021 Posebni material in storitve 210,00210,00 119,0 119,0
3.950,754022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.000,004.000,00 98,8 98,8
2.586,284025 Tekoče vzdrževanje 3.790,003.790,00 68,2 68,2

246,714119 Drugi transferi posameznikom 0,000,00 --- ---

Stran: 67 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

29 - KS LOKOVEC
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

29 KS LOKOVEC 35.352,1636.437,0036.437,00 97,0 97,0

12.400,4504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.409,0012.409,00 99,9 99,9

12.400,450403 Druge skupne administrativne službe 12.409,0012.409,00 99,9 99,9

12.400,4504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 12.409,0012.409,00 99,9 99,9
12.400,4529108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 12.409,0012.409,00 99,9 99,9

36,684020 Pisarniški in splošni material in storitve 10,0010,00 366,8 366,8
251,274021 Posebni material in storitve 108,00108,00 232,7 232,7

1.294,794202 Nakup opreme 950,00950,00 136,3 136,3
10.817,714205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 11.341,0011.341,00 95,4 95,4

8.995,1506 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.059,0010.059,00 89,4 89,4

8.995,150602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.059,0010.059,00 89,4 89,4

8.995,1506029001 Delovanje ožjih delov občin 10.059,0010.059,00 89,4 89,4
6.825,7929101 Delovanje KS 7.882,007.882,00 86,6 86,6

1.784,274020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.613,001.613,00 110,6 110,6
639,054021 Posebni material in storitve 300,00300,00 213,0 213,0

2.958,064022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.017,003.017,00 98,1 98,1
451,114025 Tekoče vzdrževanje 530,00530,00 85,1 85,1
83,024029 Drugi operativni odhodki 1.402,001.402,00 5,9 5,9
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 0,0 0,0

399,004202 Nakup opreme 400,00400,00 99,8 99,8
511,284205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 520,00520,00 98,3 98,3

2.169,3629102 Prireditve in praznovanja 2.177,002.177,00 99,7 99,7
139,384020 Pisarniški in splošni material in storitve 308,00308,00 45,3 45,3
66,314021 Posebni material in storitve 0,000,00 --- ---

1.963,674029 Drugi operativni odhodki 1.350,001.350,00 145,5 145,5
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 519,00519,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

29 - KS LOKOVEC
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

9.670,0613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.677,009.677,00 99,9 99,9

9.670,061302 Cestni promet in infrastruktura 9.677,009.677,00 99,9 99,9

9.670,0613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.677,009.677,00 99,9 99,9
9.670,0629103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 9.677,009.677,00 99,9 99,9

1.021,484025 Tekoče vzdrževanje 1.027,001.027,00 99,5 99,5
8.648,584205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.650,008.650,00 100,0 100,0

1.494,5015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.500,001.500,00 99,6 99,6

1.494,501502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.500,001.500,00 99,6 99,6

1.494,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.500,001.500,00 99,6 99,6
1.494,5029107 Kontejnerska mesta 1.500,001.500,00 99,6 99,6

0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.500,001.500,00 0,0 0,0
1.494,504205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

2.792,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.792,002.792,00 100,0 100,0

2.792,001603 Komunalna dejavnost 2.792,002.792,00 100,0 100,0

2.792,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.792,002.792,00 100,0 100,0
2.792,0029110 Komunalni objekti v KS- pokopališča in poslovilni objekti 2.792,002.792,00 100,0 100,0

617,704021 Posebni material in storitve 620,00620,00 99,6 99,6
173,374022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 105,00105,00 165,1 165,1

1.600,934025 Tekoče vzdrževanje 1.667,001.667,00 96,0 96,0
400,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 400,00400,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

30 - KS LOKVE - LAZNA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

30 KS LOKVE - LAZNA 18.923,9920.720,0020.720,00 91,3 91,3

3.780,9504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.000,004.000,00 94,5 94,5

3.780,950403 Druge skupne administrativne službe 4.000,004.000,00 94,5 94,5

3.780,9504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000,004.000,00 94,5 94,5
3.780,9530110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 4.000,004.000,00 94,5 94,5

44,154021 Posebni material in storitve 50,0050,00 88,3 88,3
711,704025 Tekoče vzdrževanje 720,00720,00 98,9 98,9
360,004029 Drugi operativni odhodki 360,00360,00 100,0 100,0
931,104203 Nakup drugih osnovnih sredstev 750,00750,00 124,2 124,2

1.734,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.120,002.120,00 81,8 81,8

12.146,3506 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.015,0013.015,00 93,3 93,3

12.146,350602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.015,0013.015,00 93,3 93,3

12.146,3506029001 Delovanje ožjih delov občin 13.015,0013.015,00 93,3 93,3
9.762,5530101 Delovanje KS 9.785,009.785,00 99,8 99,8

1.946,694020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.347,002.347,00 82,9 82,9
46,364021 Posebni material in storitve 694,00694,00 6,7 6,7

1.648,574022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.866,001.866,00 88,4 88,4
97,604023 Prevozni stroški in storitve 100,00100,00 97,6 97,6

523,344025 Tekoče vzdrževanje 625,00625,00 83,7 83,7
3.513,004029 Drugi operativni odhodki 2.253,002.253,00 155,9 155,9

119,994202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---
1.867,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.900,001.900,00 98,3 98,3

2.383,8030102 Prireditve in praznovanja 3.230,003.230,00 73,8 73,8
1.283,804020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.980,001.980,00 64,8 64,8

0,004021 Posebni material in storitve 150,00150,00 0,0 0,0
1.100,004029 Drugi operativni odhodki 1.100,001.100,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

30 - KS LOKVE - LAZNA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

1.354,2013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.905,001.905,00 71,1 71,1

1.354,201302 Cestni promet in infrastruktura 1.905,001.905,00 71,1 71,1

1.354,2013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.905,001.905,00 71,1 71,1
1.354,2030103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 1.905,001.905,00 71,1 71,1

0,004025 Tekoče vzdrževanje 1.905,001.905,00 0,0 0,0
1.354,204205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

1.642,4916 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.800,001.800,00 91,3 91,3

1.642,491603 Komunalna dejavnost 1.800,001.800,00 91,3 91,3

1.642,4916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.800,001.800,00 91,3 91,3
1.642,4930109 Komunalni objekti v KS- pokopališča in poslovilni objekti 1.800,001.800,00 91,3 91,3

91,204020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,000,00 --- ---
50,194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 --- ---

1.181,104025 Tekoče vzdrževanje 1.800,001.800,00 65,6 65,6
320,004202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

Stran: 71 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

31 - KS NOVA GORICA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

31 KS NOVA GORICA 77.818,35114.766,00114.766,00 67,8 67,8

0,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.000,006.000,00 0,0 0,0

0,000403 Druge skupne administrativne službe 6.000,006.000,00 0,0 0,0

0,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.000,006.000,00 0,0 0,0
0,0031101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 6.000,006.000,00 0,0 0,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 5.000,005.000,00 0,0 0,0
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,001.000,00 0,0 0,0

68.616,8806 LOKALNA SAMOUPRAVA 81.766,0081.766,00 83,9 83,9

68.616,880602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 81.766,0081.766,00 83,9 83,9

68.616,8806029001 Delovanje ožjih delov občin 81.766,0081.766,00 83,9 83,9
58.930,1231102 Delovanje KS 59.101,0059.101,00 99,7 99,7

18.471,854000 Plače in dodatki 19.918,0019.918,00 92,7 92,7
346,004001 Regres za letni dopust 692,00692,00 50,0 50,0

1.892,304002 Povračila in nadomestila 2.040,002.040,00 92,8 92,8
0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 100,00100,00 0,0 0,0

1.634,774010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.837,001.837,00 89,0 89,0
1.309,624011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.581,001.581,00 82,8 82,8

11,044012 Prispevek za zaposlovanje 18,0018,00 61,3 61,3
18,484013 Prispevek za starševsko varstvo 23,0023,00 80,4 80,4

120,914015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 456,00456,00 26,5 26,5
3.491,984020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.278,004.278,00 81,6 81,6

408,844021 Posebni material in storitve 1.430,001.430,00 28,6 28,6
5.339,844022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.853,005.853,00 91,2 91,2

384,524025 Tekoče vzdrževanje 500,00500,00 76,9 76,9
209,304026 Poslovne najemnine in zakupnine 200,00200,00 104,7 104,7

20.000,004027 Kazni in odškodnine 16.000,0016.000,00 125,0 125,0
5.290,674029 Drugi operativni odhodki 4.175,004.175,00 126,7 126,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

31 - KS NOVA GORICA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

9.686,7631103 Prireditve in praznovanja 22.665,0022.665,00 42,7 42,7
2.773,714020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.036,006.036,00 46,0 46,0

93,084021 Posebni material in storitve 500,00500,00 18,6 18,6
589,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.150,001.150,00 51,3 51,3

0,004023 Prevozni stroški in storitve 400,00400,00 0,0 0,0
148,844025 Tekoče vzdrževanje 1.500,001.500,00 9,9 9,9
677,104026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.500,003.500,00 19,4 19,4

5.404,294029 Drugi operativni odhodki 9.579,009.579,00 56,4 56,4

4.570,4915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15.000,0015.000,00 30,5 30,5

4.570,491502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15.000,0015.000,00 30,5 30,5

4.570,4915029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.000,0015.000,00 30,5 30,5
4.570,4931104 Kontejnerska mesta 15.000,0015.000,00 30,5 30,5

4.570,494204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 15.000,0015.000,00 30,5 30,5

4.630,9816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 12.000,0012.000,00 38,6 38,6

4.630,981603 Komunalna dejavnost 12.000,0012.000,00 38,6 38,6

4.630,9816039005 Druge komunalne dejavnosti 12.000,0012.000,00 38,6 38,6
4.630,9831108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema 12.000,0012.000,00 38,6 38,6

0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,002.000,00 0,0 0,0
0,004025 Tekoče vzdrževanje 3.000,003.000,00 0,0 0,0

4.630,984205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.000,007.000,00 66,2 66,2
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

32 - KS OSEK - VITOVLJE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

32 KS OSEK - VITOVLJE 27.883,0028.929,0028.929,00 96,4 96,4

9.682,1006 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.720,0011.312,00 85,6 90,3

9.682,100602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.720,0011.312,00 85,6 90,3

9.682,1006029001 Delovanje ožjih delov občin 10.720,0011.312,00 85,6 90,3
7.663,7432102 Delovanje KS 8.119,008.711,00 88,0 94,4

1.234,514020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.993,001.993,00 61,9 61,9
659,474021 Posebni material in storitve 700,00700,00 94,2 94,2

1.546,564022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.867,002.009,00 77,0 82,8
427,444025 Tekoče vzdrževanje 20,00370,00 115,5 ---

1.705,244029 Drugi operativni odhodki 1.439,001.439,00 118,5 118,5
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00100,00 0,0 ---

2.041,124202 Nakup opreme 2.050,002.050,00 99,6 99,6
49,404204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50,0050,00 98,8 98,8

2.018,3632103 Prireditve in praznovanja 2.601,002.601,00 77,6 77,6
1.663,344020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.680,001.680,00 99,0 99,0

355,024021 Posebni material in storitve 421,00421,00 84,3 84,3
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 0,0 0,0

10.628,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 10.628,0010.628,00 100,0 100,0

10.628,001302 Cestni promet in infrastruktura 10.628,0010.628,00 100,0 100,0

10.628,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.628,0010.628,00 100,0 100,0
10.628,0032105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS in manjši posegi v cestno infrastrukturo 10.628,0010.628,00 100,0 100,0

61,004021 Posebni material in storitve 65,0065,00 93,9 93,9
2.144,124025 Tekoče vzdrževanje 2.115,002.115,00 101,4 101,4
8.422,884205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 8.448,008.448,00 99,7 99,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

32 - KS OSEK - VITOVLJE
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

1.433,5015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.434,001.434,00 100,0 100,0

1.433,501502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.434,001.434,00 100,0 100,0

1.433,5015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.434,001.434,00 100,0 100,0
1.433,5032108 Kontejnerska mesta 1.434,001.434,00 100,0 100,0

1.433,504204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.434,001.434,00 100,0 100,0

6.139,4016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.147,005.555,00 110,5 99,9

6.139,401603 Komunalna dejavnost 6.147,005.555,00 110,5 99,9

6.139,4016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 6.147,005.555,00 110,5 99,9
6.139,4032109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 6.147,005.555,00 110,5 99,9

25,804020 Pisarniški in splošni material in storitve 35,0035,00 73,7 73,7
1.980,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.252,001.660,00 119,3 87,9
1.872,734025 Tekoče vzdrževanje 1.600,001.600,00 117,1 117,1
2.260,414205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.260,002.260,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

33 - KS OZELJAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

33 KS OZELJAN 28.684,2669.411,0069.411,00 41,3 41,3

2.239,7504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.514,0016.514,00 13,6 13,6

2.239,750403 Druge skupne administrativne službe 16.514,0016.514,00 13,6 13,6

2.239,7504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.514,0016.514,00 13,6 13,6
2.239,7533101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 16.514,0016.514,00 13,6 13,6

501,254025 Tekoče vzdrževanje 1.000,001.000,00 50,1 50,1
1.738,504202 Nakup opreme 2.000,002.000,00 86,9 86,9

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.514,0013.514,00 0,0 0,0

15.961,4206 LOKALNA SAMOUPRAVA 22.943,0022.943,00 69,6 69,6

15.961,420602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 22.943,0022.943,00 69,6 69,6

15.961,4206029001 Delovanje ožjih delov občin 22.943,0022.943,00 69,6 69,6
12.131,7733102 Delovanje KS 18.948,0018.948,00 64,0 64,0

268,634020 Pisarniški in splošni material in storitve 832,00832,00 32,3 32,3
528,944021 Posebni material in storitve 990,00990,00 53,4 53,4

7.823,864022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.021,007.021,00 111,4 111,4
930,824025 Tekoče vzdrževanje 2.150,002.150,00 43,3 43,3
10,984026 Poslovne najemnine in zakupnine 20,0020,00 54,9 54,9

2.568,544029 Drugi operativni odhodki 7.135,007.135,00 36,0 36,0
0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00200,00 0,0 0,0
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 600,00600,00 0,0 0,0

3.829,6533103 Prireditve in praznovanja 3.995,003.995,00 95,9 95,9
1.630,834020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.632,001.632,00 99,9 99,9

546,124021 Posebni material in storitve 556,00556,00 98,2 98,2
42,704026 Poslovne najemnine in zakupnine 45,0045,00 94,9 94,9

1.610,004029 Drugi operativni odhodki 1.762,001.762,00 91,4 91,4
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

33 - KS OZELJAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.227,9813 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.468,0015.468,00 14,4 14,4

2.227,981302 Cestni promet in infrastruktura 15.468,0015.468,00 14,4 14,4

2.227,9813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 15.468,0015.468,00 14,4 14,4
2.227,9833104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 15.468,0015.468,00 14,4 14,4

2.227,984025 Tekoče vzdrževanje 15.468,0015.468,00 14,4 14,4

5.066,8315 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.100,005.000,00 101,3 99,4

5.066,831502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.100,005.000,00 101,3 99,4

5.066,8315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.100,005.000,00 101,3 99,4
5.066,8333106 Kontejnerska mesta 5.100,005.000,00 101,3 99,4

3.259,724204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.100,005.000,00 65,2 63,9
1.807,114205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

3.188,2816 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 9.386,009.486,00 33,6 34,0

3.188,281603 Komunalna dejavnost 9.386,009.486,00 33,6 34,0

3.188,2816039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.386,009.486,00 33,6 34,0
3.188,2833107 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 9.386,009.486,00 33,6 34,0

0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.000,002.000,00 0,0 0,0
1.633,904025 Tekoče vzdrževanje 1.585,001.585,00 103,1 103,1
1.353,084202 Nakup opreme 0,000,00 --- ---

201,304203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 --- ---
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.801,005.901,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

34 - KS PRVAČINA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

34 KS PRVAČINA 40.498,9043.556,0043.556,00 93,0 93,0

16.361,2204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.400,0015.000,00 109,1 99,8

16.361,220403 Druge skupne administrativne službe 16.400,0015.000,00 109,1 99,8

16.361,2204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.400,0015.000,00 109,1 99,8
16.361,2234109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 16.400,0015.000,00 109,1 99,8

388,584021 Posebni material in storitve 400,00400,00 97,1 97,1
1.470,004025 Tekoče vzdrževanje 1.470,001.470,00 100,0 100,0

14.502,644205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.530,0013.130,00 110,5 99,8

16.921,5606 LOKALNA SAMOUPRAVA 19.462,0019.462,00 87,0 87,0

16.921,560602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 19.462,0019.462,00 87,0 87,0

16.921,5606029001 Delovanje ožjih delov občin 19.462,0019.462,00 87,0 87,0
13.043,5334101 Delovanje KS 14.670,0014.670,00 88,9 88,9

128,774020 Pisarniški in splošni material in storitve 372,00372,00 34,6 34,6
46,364021 Posebni material in storitve 210,00210,00 22,1 22,1

6.372,244022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.709,006.709,00 95,0 95,0
2.292,834025 Tekoče vzdrževanje 2.666,002.666,00 86,0 86,0

603,334029 Drugi operativni odhodki 853,00853,00 70,7 70,7
3.600,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.860,003.860,00 93,3 93,3

3.878,0334102 Prireditve in praznovanja 4.792,004.792,00 80,9 80,9
901,894020 Pisarniški in splošni material in storitve 932,00932,00 96,8 96,8

1.865,384021 Posebni material in storitve 2.081,002.081,00 89,6 89,6
55,764022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20,0020,00 278,8 278,8

1.055,004029 Drugi operativni odhodki 1.759,001.759,00 60,0 60,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

34 - KS PRVAČINA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.003,2113 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.094,002.094,00 95,7 95,7

2.003,211302 Cestni promet in infrastruktura 2.094,002.094,00 95,7 95,7

2.003,2113029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.094,002.094,00 95,7 95,7
2.003,2134103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 2.094,002.094,00 95,7 95,7

5,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 --- ---
1.997,754025 Tekoče vzdrževanje 2.094,002.094,00 95,4 95,4

5.212,9116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.600,007.000,00 74,5 93,1

5.212,911603 Komunalna dejavnost 5.600,007.000,00 74,5 93,1

5.212,9116039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.600,007.000,00 74,5 93,1
5.212,9134106 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 5.600,007.000,00 74,5 93,1

1.572,834022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.865,002.265,00 69,4 84,3
1.390,084025 Tekoče vzdrževanje 1.485,002.485,00 55,9 93,6
2.250,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.250,002.250,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

35 - KS RAVNICA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

35 KS RAVNICA 21.359,3123.730,0023.730,00 90,0 90,0

10.041,7204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.243,0011.243,00 89,3 89,3

10.041,720403 Druge skupne administrativne službe 11.243,0011.243,00 89,3 89,3

10.041,7204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.243,0011.243,00 89,3 89,3
10.041,7235110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 11.243,0011.243,00 89,3 89,3

2.307,874021 Posebni material in storitve 1.600,001.600,00 144,2 144,2
1.038,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,000,00 --- ---
1.699,404025 Tekoče vzdrževanje 1.400,001.400,00 121,4 121,4

62,644029 Drugi operativni odhodki 0,000,00 --- ---
2.985,844202 Nakup opreme 1.700,001.700,00 175,6 175,6

367,064203 Nakup drugih osnovnih sredstev 380,00380,00 96,6 96,6
1.580,454205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.163,006.163,00 25,6 25,6

9.517,5906 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.315,0010.315,00 92,3 92,3

9.517,590602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 10.315,0010.315,00 92,3 92,3

9.517,5906029001 Delovanje ožjih delov občin 10.315,0010.315,00 92,3 92,3
7.875,9635101 Delovanje KS 8.191,008.191,00 96,2 96,2

2.030,864020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.870,001.870,00 108,6 108,6
869,374021 Posebni material in storitve 890,00890,00 97,7 97,7

2.543,844022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.909,002.909,00 87,5 87,5
878,134025 Tekoče vzdrževanje 880,00880,00 99,8 99,8

1.553,764029 Drugi operativni odhodki 1.642,001.642,00 94,6 94,6

1.641,6335107 Prireditve in praznovanja 2.124,002.124,00 77,3 77,3
519,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 481,00481,00 107,9 107,9
137,094021 Posebni material in storitve 200,00200,00 68,5 68,5
985,504029 Drugi operativni odhodki 1.115,001.115,00 88,4 88,4

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 328,00328,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

35 - KS RAVNICA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

0,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 372,00372,00 0,0 0,0

0,001302 Cestni promet in infrastruktura 372,00372,00 0,0 0,0

0,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 372,00372,00 0,0 0,0
0,0035102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 372,00372,00 0,0 0,0

0,004025 Tekoče vzdrževanje 372,00372,00 0,0 0,0

1.800,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.800,001.800,00 100,0 100,0

1.800,001603 Komunalna dejavnost 1.800,001.800,00 100,0 100,0

1.800,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.800,001.800,00 100,0 100,0
1.800,0035109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 1.800,001.800,00 100,0 100,0

78,504021 Posebni material in storitve 80,0080,00 98,1 98,1
1.040,294022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.030,001.030,00 101,0 101,0

681,214029 Drugi operativni odhodki 690,00690,00 98,7 98,7

Stran: 81 od 95



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

36 - KS ROŽNA DOLINA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

36 KS ROŽNA DOLINA 125.749,06125.920,00125.920,00 99,9 99,9

15.479,6504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.480,0018.560,00 83,4 100,0

15.479,650403 Druge skupne administrativne službe 15.480,0018.560,00 83,4 100,0

15.479,6504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.480,0018.560,00 83,4 100,0
15.479,6536105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 15.480,0018.560,00 83,4 100,0

51,714021 Posebni material in storitve 55,0055,00 94,0 94,0
1.175,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 --- ---
1.744,604202 Nakup opreme 1.750,001.750,00 99,7 99,7

12.508,344205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 13.675,0016.755,00 74,7 91,5

50.745,8706 LOKALNA SAMOUPRAVA 50.915,0050.915,00 99,7 99,7

50.745,870602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 50.915,0050.915,00 99,7 99,7

50.745,8706029001 Delovanje ožjih delov občin 50.915,0050.915,00 99,7 99,7
41.899,9236101 Delovanje KS 42.065,0042.065,00 99,6 99,6

870,364020 Pisarniški in splošni material in storitve 920,00920,00 94,6 94,6
43,204021 Posebni material in storitve 291,00291,00 14,9 14,9

2.165,154022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.174,002.174,00 99,6 99,6
3.362,234025 Tekoče vzdrževanje 3.150,003.150,00 106,7 106,7
1.166,834026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.170,001.170,00 99,7 99,7
2.737,414029 Drugi operativni odhodki 2.700,002.700,00 101,4 101,4

24.978,854120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.050,0025.050,00 99,7 99,7
5.405,244202 Nakup opreme 5.410,005.410,00 99,9 99,9
1.170,654203 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.200,001.200,00 97,6 97,6

8.845,9536102 Prireditve in praznovanja 8.850,008.850,00 100,0 100,0
1.027,404020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.030,001.030,00 99,8 99,8

241,774021 Posebni material in storitve 250,00250,00 96,7 96,7
1.299,584022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.220,001.220,00 106,5 106,5

254,194026 Poslovne najemnine in zakupnine 255,00255,00 99,7 99,7
5.523,014029 Drugi operativni odhodki 5.529,005.529,00 99,9 99,9

500,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 566,00566,00 88,3 88,3
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

36 - KS ROŽNA DOLINA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

45.105,6913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 45.106,0042.026,00 107,3 100,0

45.105,691302 Cestni promet in infrastruktura 45.106,0042.026,00 107,3 100,0

45.105,6913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 45.106,0042.026,00 107,3 100,0
45.105,6936103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 45.106,0042.026,00 107,3 100,0

12.990,194025 Tekoče vzdrževanje 16.541,0016.541,00 78,5 78,5
32.115,504205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 28.565,0025.485,00 126,0 112,4

13.708,8115 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 13.709,0013.709,00 100,0 100,0

13.708,811502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 13.709,0013.709,00 100,0 100,0

13.708,8115029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 13.709,0013.709,00 100,0 100,0
13.708,8136104 Kontejnerska mesta 13.709,0013.709,00 100,0 100,0

13.708,814204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.709,0013.709,00 100,0 100,0

709,0418 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 710,00710,00 99,9 99,9

709,041805 Šport in prostočasne aktivnosti 710,00710,00 99,9 99,9

709,0418059001 Programi športa 710,00710,00 99,9 99,9
709,0436107 Športna igrišča 710,00710,00 99,9 99,9

527,044021 Posebni material in storitve 528,00528,00 99,8 99,8
182,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 182,00182,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

37 - KS SOLKAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

37 KS SOLKAN 163.716,61198.348,00198.348,00 82,5 82,5

57.137,7104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 58.000,0058.000,00 98,5 98,5

57.137,710403 Druge skupne administrativne službe 58.000,0058.000,00 98,5 98,5

57.137,7104039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 58.000,0058.000,00 98,5 98,5
57.137,7137101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 58.000,0058.000,00 98,5 98,5

94,614020 Pisarniški in splošni material in storitve 100,00100,00 94,6 94,6
1.858,504021 Posebni material in storitve 2.000,002.000,00 92,9 92,9

0,004025 Tekoče vzdrževanje 4.675,004.675,00 0,0 0,0
3.806,414202 Nakup opreme 3.500,003.500,00 108,8 108,8

51.378,194205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.725,0047.725,00 107,7 107,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

37 - KS SOLKAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

59.859,6506 LOKALNA SAMOUPRAVA 62.723,0062.723,00 95,4 95,4

59.859,650602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 62.723,0062.723,00 95,4 95,4

59.859,6506029001 Delovanje ožjih delov občin 62.723,0062.723,00 95,4 95,4
47.408,8437102 Delovanje KS 50.270,0050.270,00 94,3 94,3

16.279,434000 Plače in dodatki 16.872,0016.872,00 96,5 96,5
484,404001 Regres za letni dopust 484,00484,00 100,1 100,1
815,424002 Povračila in nadomestila 1.041,001.041,00 78,3 78,3

0,004009 Drugi izdatki zaposlenim 50,0050,00 0,0 0,0
1.440,764010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.500,001.500,00 96,1 96,1
1.154,224011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.292,001.292,00 89,3 89,3

9,774012 Prispevek za zaposlovanje 12,0012,00 81,4 81,4
16,254013 Prispevek za starševsko varstvo 19,0019,00 85,5 85,5

146,394015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 545,00545,00 26,9 26,9
5.082,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.986,004.986,00 101,9 101,9

901,014021 Posebni material in storitve 1.392,001.392,00 64,7 64,7
8.539,014022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.805,008.805,00 97,0 97,0

127,384024 Izdatki za službena potovanja 150,00150,00 84,9 84,9
975,074025 Tekoče vzdrževanje 740,00740,00 131,8 131,8
762,584026 Poslovne najemnine in zakupnine 616,00616,00 123,8 123,8

8.699,174029 Drugi operativni odhodki 11.105,0011.105,00 78,3 78,3
438,574202 Nakup opreme 661,00661,00 66,4 66,4

1.537,204203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 --- ---

12.450,8137103 Prireditve in praznovanja 12.453,0012.453,00 100,0 100,0
2.736,264020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.180,003.180,00 86,1 86,1
1.701,874021 Posebni material in storitve 1.297,001.297,00 131,2 131,2

210,614022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 305,00305,00 69,1 69,1
237,354023 Prevozni stroški in storitve 250,00250,00 94,9 94,9

0,004025 Tekoče vzdrževanje 50,0050,00 0,0 0,0
4.910,884029 Drugi operativni odhodki 6.171,006.171,00 79,6 79,6
2.653,844202 Nakup opreme 1.200,001.200,00 221,2 221,2
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

37 - KS SOLKAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

0,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.149,001.149,00 0,0 0,0

0,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.149,001.149,00 0,0 0,0

0,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.149,001.149,00 0,0 0,0
0,0037105 Kontejnerska mesta 1.149,001.149,00 0,0 0,0

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.149,001.149,00 0,0 0,0

23.527,3516 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 51.676,0051.676,00 45,5 45,5

23.527,351603 Komunalna dejavnost 51.676,0051.676,00 45,5 45,5

23.527,3516039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 51.676,0051.676,00 45,5 45,5
23.527,3537106 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 51.676,0051.676,00 45,5 45,5

8,934020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00300,00 3,0 3,0
788,794021 Posebni material in storitve 1.200,001.200,00 65,7 65,7

2.868,464022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.000,003.000,00 95,6 95,6
8.610,364025 Tekoče vzdrževanje 18.176,0018.176,00 47,4 47,4

11.067,814205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 28.800,0028.800,00 38,4 38,4
183,004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 200,00200,00 91,5 91,5

23.191,9018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 24.800,0024.800,00 93,5 93,5

9.277,501803 Programi v kulturi 9.800,009.800,00 94,7 94,7

9.277,5018039005 Drugi programi v kulturi 9.800,009.800,00 94,7 94,7
9.277,5037108 Solkanski časopis 9.800,009.800,00 94,7 94,7

8.181,794020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.052,008.052,00 101,6 101,6
765,714022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 693,00693,00 110,5 110,5
330,004029 Drugi operativni odhodki 1.055,001.055,00 31,3 31,3
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

37 - KS SOLKAN
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

13.914,401805 Šport in prostočasne aktivnosti 15.000,0015.000,00 92,8 92,8

13.914,4018059001 Programi športa 15.000,0015.000,00 92,8 92,8
7.044,0037109 Investicije v športni coni 8.000,008.000,00 88,1 88,1

7.044,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.000,008.000,00 88,1 88,1

6.870,4037111 Vzdrževanje športne cone 7.000,007.000,00 98,2 98,2
594,984020 Pisarniški in splošni material in storitve 300,00300,00 198,3 198,3
292,344021 Posebni material in storitve 500,00500,00 58,5 58,5

1.043,394022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.400,001.400,00 74,5 74,5
3.715,234025 Tekoče vzdrževanje 2.600,002.600,00 142,9 142,9
1.224,464029 Drugi operativni odhodki 2.200,002.200,00 55,7 55,7
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

38 - KS ŠEMPAS
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

38 KS ŠEMPAS 83.602,1596.521,0096.521,00 86,6 86,6

44.169,9604 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 44.589,0044.589,00 99,1 99,1

44.169,960403 Druge skupne administrativne službe 44.589,0044.589,00 99,1 99,1

44.169,9604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 44.589,0044.589,00 99,1 99,1
44.169,9638107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 44.589,0044.589,00 99,1 99,1

695,814021 Posebni material in storitve 600,00600,00 116,0 116,0
1.522,564023 Prevozni stroški in storitve 1.550,001.550,00 98,2 98,2

16.985,404025 Tekoče vzdrževanje 16.400,0016.400,00 103,6 103,6
1.098,004202 Nakup opreme 1.200,001.200,00 91,5 91,5

23.868,194205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 24.839,0024.839,00 96,1 96,1

26.337,6406 LOKALNA SAMOUPRAVA 32.154,0032.154,00 81,9 81,9

26.337,640602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 32.154,0032.154,00 81,9 81,9

26.337,6406029001 Delovanje ožjih delov občin 32.154,0032.154,00 81,9 81,9
16.154,1138101 Delovanje KS 21.543,0021.543,00 75,0 75,0

4.370,514020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.671,004.671,00 93,6 93,6
1.551,014021 Posebni material in storitve 1.700,001.700,00 91,2 91,2
5.518,204022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.945,007.945,00 69,5 69,5

0,004023 Prevozni stroški in storitve 200,00200,00 0,0 0,0
1.226,794025 Tekoče vzdrževanje 3.349,003.349,00 36,6 36,6

100,634026 Poslovne najemnine in zakupnine 101,00101,00 99,6 99,6
3.386,974029 Drugi operativni odhodki 3.077,003.077,00 110,1 110,1

0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00500,00 0,0 0,0

10.183,5338102 Prireditve in praznovanja 10.611,0010.611,00 96,0 96,0
5.556,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.459,005.459,00 101,8 101,8

368,834021 Posebni material in storitve 575,00575,00 64,1 64,1
1.119,214022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.100,001.100,00 101,8 101,8

0,004025 Tekoče vzdrževanje 300,00300,00 0,0 0,0
3.139,144029 Drugi operativni odhodki 3.177,003.177,00 98,8 98,8
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

38 - KS ŠEMPAS
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.520,4913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.878,003.878,00 65,0 65,0

2.520,491302 Cestni promet in infrastruktura 3.878,003.878,00 65,0 65,0

2.520,4913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3.878,003.878,00 65,0 65,0
2.520,4938103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 3.878,003.878,00 65,0 65,0

45,004023 Prevozni stroški in storitve 50,0050,00 90,0 90,0
2.475,494025 Tekoče vzdrževanje 2.878,002.878,00 86,0 86,0

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 950,00950,00 0,0 0,0

7.029,1215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.100,007.100,00 99,0 99,0

7.029,121502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 7.100,007.100,00 99,0 99,0

7.029,1215029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 7.100,007.100,00 99,0 99,0
7.029,1238105 Kontejnerska mesta 7.100,007.100,00 99,0 99,0

331,994021 Posebni material in storitve 350,00350,00 94,9 94,9
3.560,514025 Tekoče vzdrževanje 3.700,003.700,00 96,2 96,2

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.050,003.050,00 0,0 0,0
3.136,624205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,000,00 --- ---

3.544,9416 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.800,008.800,00 40,3 40,3

3.544,941603 Komunalna dejavnost 8.800,008.800,00 40,3 40,3

3.544,9416039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.800,008.800,00 40,3 40,3
3.544,9438106 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 8.800,008.800,00 40,3 40,3

549,004021 Posebni material in storitve 1.800,001.800,00 30,5 30,5
1.471,304022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.100,004.100,00 35,9 35,9

205,004023 Prevozni stroški in storitve 220,00220,00 93,2 93,2
1.319,644025 Tekoče vzdrževanje 2.300,002.300,00 57,4 57,4

0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 380,00380,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

38 - KS ŠEMPAS
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

39 - KS TRNOVO
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

39 KS TRNOVO 55.320,9057.706,0057.706,00 95,9 95,9

30.551,7204 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 30.560,0030.560,00 100,0 100,0

30.551,720403 Druge skupne administrativne službe 30.560,0030.560,00 100,0 100,0

30.551,7204039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.560,0030.560,00 100,0 100,0
30.551,7239110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 30.560,0030.560,00 100,0 100,0

368,104021 Posebni material in storitve 368,00368,00 100,0 100,0
3.014,714025 Tekoče vzdrževanje 3.015,003.015,00 100,0 100,0
6.475,134202 Nakup opreme 6.475,006.475,00 100,0 100,0
2.305,804203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.306,002.306,00 100,0 100,0
3.490,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.490,003.490,00 100,0 100,0

14.897,984205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 14.906,0014.906,00 100,0 100,0

19.011,8806 LOKALNA SAMOUPRAVA 21.330,0021.330,00 89,1 89,1

19.011,880602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 21.330,0021.330,00 89,1 89,1

19.011,8806029001 Delovanje ožjih delov občin 21.330,0021.330,00 89,1 89,1
16.071,9239101 Delovanje KS 18.372,0018.372,00 87,5 87,5

1.896,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.986,001.986,00 95,5 95,5
1.640,594021 Posebni material in storitve 2.972,002.972,00 55,2 55,2
6.905,234022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.698,006.698,00 103,1 103,1

80,044023 Prevozni stroški in storitve 80,0080,00 100,1 100,1
3.317,924025 Tekoče vzdrževanje 4.440,004.440,00 74,7 74,7

621,464029 Drugi operativni odhodki 1.053,001.053,00 59,0 59,0
1.289,544202 Nakup opreme 822,00822,00 156,9 156,9

190,794203 Nakup drugih osnovnih sredstev 191,00191,00 99,9 99,9
130,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 130,00130,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

39 - KS TRNOVO
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

2.939,9639102 Prireditve in praznovanja 2.958,002.958,00 99,4 99,4
1.076,954020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.085,001.085,00 99,3 99,3

172,054021 Posebni material in storitve 175,00175,00 98,3 98,3
60,924022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 65,0065,00 93,7 93,7
51,424025 Tekoče vzdrževanje 55,0055,00 93,5 93,5

1.578,624029 Drugi operativni odhodki 1.578,001.578,00 100,0 100,0

2.112,9013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.116,002.116,00 99,9 99,9

2.112,901302 Cestni promet in infrastruktura 2.116,002.116,00 99,9 99,9

2.112,9013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.116,002.116,00 99,9 99,9
2.112,9039103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 2.116,002.116,00 99,9 99,9

823,284023 Prevozni stroški in storitve 825,00825,00 99,8 99,8
1.289,624025 Tekoče vzdrževanje 1.291,001.291,00 99,9 99,9

2.013,3915 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.013,002.000,00 100,7 100,0

2.013,391502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.013,002.000,00 100,7 100,0

2.013,3915029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 2.013,002.000,00 100,7 100,0
2.013,3939107 Kontejnerska mesta 2.013,002.000,00 100,7 100,0

185,394023 Prevozni stroški in storitve 200,00200,00 92,7 92,7
120,004025 Tekoče vzdrževanje 0,000,00 --- ---

1.708,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 --- ---
0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.813,001.800,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

39 - KS TRNOVO
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

1.631,0116 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.687,001.700,00 95,9 96,7

1.631,011603 Komunalna dejavnost 1.687,001.700,00 95,9 96,7

1.631,0116039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.687,001.700,00 95,9 96,7
1.631,0139108 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 1.687,001.700,00 95,9 96,7

1.107,914022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800,00800,00 138,5 138,5
523,104025 Tekoče vzdrževanje 470,00470,00 111,3 111,3

0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 417,00430,00 0,0 0,0
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

12 OBČINSKA UPRAVA 621.716,00621.716,00621.716,00 100,0 100,0

121.716,0014 GOSPODARSTVO 121.716,00121.716,00 100,0 100,0

121.716,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 121.716,00121.716,00 100,0 100,0

121.716,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 121.716,00121.716,00 100,0 100,0
121.716,0009037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške 121.716,00121.716,00 100,0 100,0

121.716,004430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 121.716,00121.716,00 100,0 100,0

500.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 500.000,00500.000,00 100,0 100,0

500.000,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 500.000,00500.000,00 100,0 100,0

500.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 500.000,00500.000,00 100,0 100,0
500.000,0011015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 500.000,00500.000,00 100,0 100,0

500.000,004430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 500.000,00500.000,00 100,0 100,0
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

12 - OBČINSKA UPRAVA
Rebalans

2014
Veljavni plan

2014
REALIZACIJA

31.12.2014

(1) (2) (3) (3)/(1)
Indeks

(3)/(2)
Indeks

12 OBČINSKA UPRAVA 594.999,96600.000,00600.000,00 99,2 99,2

594.999,9622 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 600.000,00600.000,00 99,2 99,2

594.999,962201 Servisiranje javnega dolga 600.000,00600.000,00 99,2 99,2

594.999,9622019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 600.000,00600.000,00 99,2 99,2
594.999,9611022 Odplačilo bančnih kreditov 600.000,00600.000,00 99,2 99,2

594.999,965501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 600.000,00600.000,00 99,2 99,2
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Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PRJ

Veljavni plan 2014 Realizacija 2014 Indeks

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Nova Gorica

EUR EUR

12 OBČINSKA UPRAVA 23.663.752 17.686.604 74,7
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 77.015 36.893 47,9
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 77.015 36.893 47,9
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 77.015 36.893 47,9

OB084-13-0002 Priprava projektov 77.015 36.893 47,9

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 107.500 103.465 96,3
0402 Informatizacija uprave 45.000 41.395 92,0
04029001 Informacijska infrastruktura 25.000 24.916 99,7

OB084-13-0003 Nakup računalnikov 25.000 24.916 99,7

04029002 Elektronske storitve 20.000 16.479 82,4
OB084-13-0004 Nakup programske opreme 20.000 16.479 82,4

0403 Druge skupne administrativne službe 62.500 62.070 99,3
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 62.500 62.070 99,3

OB084-13-0005 Vzdrževanje objektov v lasti občine 62.500 62.070 99,3

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 23.600 11.872 50,3
0603 Dejavnost občinske uprave 23.600 11.872 50,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 23.600 11.872 50,3

OB084-13-0007 Nakup pohištva in druge opreme 12.000 11.032 91,9

OB084-13-0008 Vzdrževanje upravne stavbe 10.000 0 0,0

OB084-13-0139 Streha in okna upravna stavba 1.600 839 52,5

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 474.000 456.297 96,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 474.000 456.297 96,3
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 54.000 47.568 88,1

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 54.000 47.568 88,1

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 420.000 408.729 97,3
OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzd. objektov in opreme 77.000 72.746 94,5

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada 165.000 163.896 99,3

OB084-13-0140 Novogradnja gasilskega doma 10.000 4.087 40,9
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Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PRJ

Veljavni plan 2014 Realizacija 2014 Indeks

Kriteriji za nivoje:  

Mestna občina Nova Gorica

EUR EUR

OB084-13-0141 Investicije v osnovna sredstva 100.000 100.000 100,0

OB084-13-0180 Vozilo za gašenje gozdnih požarov 68.000 68.000 100,0

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 350.180 331.356 94,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 289.180 287.496 99,4
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 150.000 149.660 99,8

OB084-13-0012 Spodbude za urejanje zemljišč, posp., razvoj kmet. 150.000 149.660 99,8

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 76.980 75.766 98,4
OB084-13-0013 Cilj 3 - livingfountains 76.980 75.766 98,4

11029003 Zemljiške operacije 62.200 62.070 99,8
OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 62.200 62.070 99,8

1104 Gozdarstvo 61.000 43.860 71,9
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 61.000 43.860 71,9

OB084-13-0035 Sof. vzdrževalnih del na gozdnih cestah 61.000 43.860 71,9

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 231.000 206.924 89,6
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 231.000 206.924 89,6
12079001 Oskrba s toplotno energijo 231.000 206.924 89,6

OB084-13-0016 Energetski koncept 56.000 31.881 56,9

OB084-13-0017 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 175.000 175.044 100,0

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.080.308 4.547.386 89,5
1302 Cestni promet in infrastruktura 5.080.308 4.547.386 89,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 991.500 542.358 54,7

OB084-13-0018 Nujne in nepredvidene sanacije 100.000 33.855 33,9

OB084-13-0019 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 90.000 17.295 19,2

OB084-13-0020 Ščedenska cesta 10.000 1.952 19,5

OB084-13-0021 Prvomajska ulica 1.000 708 70,8

OB084-13-0024 Ureditev ulice Vinka Vodopivca 10.000 4.636 46,4

OB084-13-0025 Cesta Dornberk - Oševljek 240.000 162.433 67,7

OB084-13-0026 Rekonstrukcije in sanacije 150.000 48.126 32,1

OB084-13-0028 Vodovodna cesta 14.000 13.786 98,5

OB084-13-0029 Magistrala 208.500 174.830 83,9

OB084-13-0030 Cilj 3 - CroCTaL 31.200 25.085 80,4
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OB084-13-0031 Krožna cesta Vitovlje 10.000 9.982 99,8

OB084-13-0055 Manjši posegi v cestno infrastrukturo KS 60.000 49.670 82,8

OB084-13-0145 Izgradnja kolesarskih stez 45.000 0 0,0

OB084-13-0146 Zahodna vpadnica 21.800 0 0,0

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.676.808 3.650.115 99,3
OB084-13-0036 Prometna ureditev, signalizacija,… 39.000 35.960 92,2

OB084-13-0037 Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo 30.389 20.092 66,1

OB084-13-0038 Mirujoči promet 40.458 40.320 99,7

OB084-13-0039 Ureditev mestnega središče Nove Gorice 2.036.424 2.023.265 99,4

OB084-13-0158 Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 1.530.537 1.530.477 100,0

13029004 Cestna razsvetljava 22.000 12.998 59,1
OB084-13-0041 Redno vzdrževanje mreže JR 22.000 12.998 59,1

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 390.000 341.916 87,7
OB084-13-0045 Pločnik Dornberk - Draga 344.000 300.890 87,5

OB084-13-0046 Pločnik Šempas 46.000 41.026 89,2

14 GOSPODARSTVO 1.385.597 788.494 56,9
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 770.300 318.747 41,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 770.300 318.747 41,4

OB084-13-0047 Finančne spodbude za razvoj podjetništva 190.300 189.300 99,5

OB084-13-0048 Preureditev poslovnega objekta Zeliščni center 10.000 9.447 94,5

OB084-13-0049 Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 120.000 120.000 100,0

OB084-13-0184 Finančne spodbude podjetnikom-subvenc. komunal.pri 450.000 0 0,0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 615.297 469.747 76,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 615.297 469.747 76,3

OB084-13-0051 Rekonstrukcija in dozidava več.objekta v Lokovcu 86.700 18.219 21,0

OB084-13-0052 Cilj 3 - Solum 240.112 214.481 89,3

OB084-13-0053 Pot miru 30.000 6.519 21,7

OB084-13-0054 European partnership on sport 40.000 38.518 96,3

OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture 152.485 145.296 95,3

OB084-13-0144 Ureditev smučišča na Lokvah 65.000 46.712 71,9

OB084-14-0003 Tematske poti 1.000 0 0,0
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 10.223.985 7.057.772 69,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 10.082.676 6.934.837 68,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 166.000 74.309 44,8

OB084-13-0062 Investicijska vzdrževalna dela - taksa 120.000 67.047 55,9

OB084-13-0155 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpad. 16.000 769 4,8

OB084-13-0161 Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO NG 30.000 6.493 21,6

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 9.916.676 6.860.528 69,2
OB084-13-0063 Izdelava projektne dokumentacije 10.000 1.800 18,0

OB084-13-0064 Upravljanje s ČN, črpališči (poskusno) 72.000 73.090 101,5

OB084-13-0067 Kanalizacija Branik-taksa 351.450 71.315 20,3

OB084-13-0068 Kanalizacija v Novi Gorici -taksa 122.000 121.359 99,5

OB084-13-0070 Kanalizacija Čepovan -taksa 36.000 35.177 97,7

OB084-13-0071 Centralna čistilna naprava 7.993.176 5.502.508 68,8

OB084-13-0072 Varovanje porečja reke Vipave 98.842 38.715 39,2

OB084-13-0073 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE 70.000 54.593 78,0

OB084-13-0074 Mala čistilna naprava, kanalizacija Lohke-taksa 27.000 18.439 68,3

OB084-13-0075 Združitev kanalizacije Dornberk-Prvačina taksa 100.000 39.529 39,5

OB084-13-0076 Čistilna naprava Branik -ISO-PRA 967.208 862.229 89,2

OB084-13-0077 Investicijska vzdrževalna dela-taksa 45.000 41.774 92,8

OB084-14-0004 Izvedba odvodnje na Iztokovi ul. v Kromberku 24.000 0 0,0

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 141.309 122.935 87,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 141.309 122.935 87,0

OB084-13-0078 Cilj 3-Adria A 18.019 17.998 99,9

OB084-13-0079 Europe Aid-We are the planet 59.890 59.890 100,0

OB084-13-0080 Cilj 3-GoTraWaMa 24.000 19.579 81,6

OB084-13-0081 Alpine Space-Pumas 30.500 20.103 65,9

OB084-13-0082 Cilj 3- Tradomo 8.900 5.365 60,3

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.772.000 945.757 53,4
1603 Komunalna dejavnost 932.000 643.428 69,0
16039001 Oskrba z vodo 532.500 405.500 76,2

OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije 15.000 13.085 87,2
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OB084-13-0084 Vodovod Dornberk 25.000 23.585 94,3

OB084-13-0085 Vodovod Prvačina 28.000 2.322 8,3

OB084-13-0087 Vodovod Čepovan 27.000 26.752 99,1

OB084-13-0089 Vodovod Šmihel 100.000 27.589 27,6

OB084-13-0090 Vodovod v Novi Gorici 55.000 54.018 98,2

OB084-13-0091 Vodovod Rožna Dolina 1.000 0 0,0

OB084-13-0092 Vodovod Gradišče 33.500 33.075 98,7

OB084-13-0093 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 160.000 156.467 97,8

OB084-13-0094 Vodovod Grgar-Fobca 53.000 44.712 84,4

OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota 25.000 23.896 95,6

OB084-14-0001 Vodovod na območju naselja Čepovan z okolico 10.000 0 0,0

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 357.500 202.022 56,5
OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke infra. V Stari Gori 200.000 57.827 28,9

OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokopališča, poslovilni obj. 157.500 144.195 91,6

16039003 Objekti za rekreacijo 42.000 35.905 85,5
OB084-13-0099 Ureditev Borovega gozdička 42.000 35.905 85,5

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 840.000 302.329 36,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 60.000 57.187 95,3

OB084-13-0100 Odvodnik v Sočo 1.000 0 0,0

OB084-13-0101 Odvodnik Ščedne 1.000 0 0,0

OB084-13-0162 Podaljšek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja 58.000 57.187 98,6

16069002 Nakup zemljišč 780.000 245.142 31,4
OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb 380.000 245.142 64,5

OB084-13-0183 Nakup zemljišč za poslovne cone 400.000 0 0,0

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 403.434 326.441 80,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 52.000 31.516 60,6
18029001 Nepremična kulturna dediščina 52.000 31.516 60,6

OB084-13-0104 Grad Branik 50.000 31.516 63,0

OB084-13-0152 Vila Rafut 1.000 0 0,0

OB084-14-0002 Razvoj produltov za povečanje atr. Goriške regije 1.000 0 0,0
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1803 Programi v kulturi 96.754 93.754 96,9
18039005 Drugi programi v kulturi 96.754 93.754 96,9

OB084-13-0105 Inv.vzdrževanje, nakup opreme Goriški muzej 8.754 8.754 100,0

OB084-13-0106 Inv. vzdrževanje, nakup opreme Goriška knjižnica 15.000 15.000 100,0

OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje, nakup opreme Kulturni dom 70.000 70.000 100,0

OB084-13-0109 Kulturni center 1.000 0 0,0

OB084-13-0110 2. faza- Goriški muzej Solkan-delavnice 1.000 0 0,0

OB084-13-0111 3. faza- Goriški muzej Solkan - prizidek 1.000 0 0,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 254.680 201.171 79,0
18059001 Programi športa 250.680 198.177 79,1

OB084-13-0112 Inv. vzd. športnih objektov v športnem parku 40.630 39.606 97,5

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 31.000 30.959 99,9

OB084-13-0114 Športna dvorana v Prvačini 110.000 107.811 98,0

OB084-13-0116 Kajak proga 1.000 0 0,0

OB084-13-0117 Servisni objekt 38.050 11.040 29,0

OB084-13-0118 Pokriti bazen 30.000 8.760 29,2

18059002 Programi za mladino 4.000 2.994 74,9
OB084-13-0119 Inv. vzd. in nakup opreme Mladinski center 3.000 2.994 99,8

OB084-13-0120 Izgradnja mladinskega hotela 1.000 0 0,0

19 IZOBRAŽEVANJE 2.203.583 2.039.521 92,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 172.532 153.064 88,7
19029001 Vrtci 172.532 153.064 88,7

OB084-13-0121 Vrtec Šempas 68.032 59.624 87,6

OB084-13-0122 Inv. vzdr. in nakup opreme - vrtci 91.000 91.000 100,0

OB084-13-0156 Vrtec Grgar 13.500 2.440 18,1

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.030.051 1.886.457 92,9
19039001 Osnovno šolstvo 2.029.051 1.886.457 93,0

OB084-13-0126 Inv. vzdrž. in nakup opreme OŠ 318.000 317.952 100,0

OB084-13-0127 Športna dvorana v Novi Gorici 522.700 519.384 99,4

OB084-13-0129 Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 738.519 623.922 84,5

OB084-13-0130 Telovadnica Dornberk 233.000 223.553 96,0
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OB084-13-0131 Energetska sanacija šol 216.832 201.647 93,0

19039002 Glasbeno šolstvo 1.000 0 0,0
OB084-13-0157 Glasbena šola NG -2. faza 1.000 0 0,0

1904 Terciarno izobraževanje 1.000 0 0,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje 1.000 0 0,0

OB084-13-0135 Park znanja-izgradnja študentskega doma 1.000 0 0,0

20 SOCIALNO VARSTVO 1.211.550 714.869 59,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.211.550 714.869 59,0
20049002 Socialno varstvo invalidov 680.550 204.442 30,0

OB084-13-0136 Investicija v bivalne enote -VDC 680.550 204.442 30,0

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 531.000 510.427 96,1
OB084-13-0137 Zavetišča za brezdomce 1.000 0 0,0

OB084-13-0138 Humanitarni center 530.000 510.427 96,3

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 120.000 119.556 99,6
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 120.000 119.556 99,6
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 120.000 119.556 99,6

OB084-13-0182 Ureditev plazu Šmihel 120.000 119.556 99,6

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda 800 145 18,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 800 145 18,1
0402 Informatizacija uprave 800 145 18,1
04029001 Informacijska infrastruktura 800 145 18,1

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme 800 145 18,1

21 KS BANJŠICE 7.000 6.538 93,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.000 6.538 93,4
0403 Druge skupne administrativne službe 7.000 6.538 93,4
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.000 6.538 93,4

OB084-13-0163 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 7.000 6.538 93,4
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22 KS BRANIK 24.000 24.000 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.000 24.000 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 24.000 24.000 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 24.000 24.000 100,0

OB084-13-0164 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 24.000 24.000 100,0

23 KS ČEPOVAN 7.560 7.559 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 7.560 7.559 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 7.560 7.559 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 7.560 7.559 100,0

OB084-13-0165 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 7.560 7.559 100,0

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 20.862 19.409 93,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.862 19.409 93,0
0403 Druge skupne administrativne službe 20.862 19.409 93,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 20.862 19.409 93,0

OB084-13-0166 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 20.862 19.409 93,0

26 KS GRGAR 24.401 24.400 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 24.401 24.400 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 24.401 24.400 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 24.401 24.400 100,0

OB084-13-0167 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 24.401 24.400 100,0

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 21.123 21.123 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.123 21.123 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 21.123 21.123 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 21.123 21.123 100,0

OB084-13-0168 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 21.123 21.123 100,0

28 KS KROMBERK - LOKE 225.000 224.999 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 225.000 224.999 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 225.000 224.999 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 225.000 224.999 100,0

OB084-13-0160 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 225.000 224.999 100,0
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29 KS LOKOVEC 12.409 12.400 99,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 12.409 12.400 99,9
0403 Druge skupne administrativne službe 12.409 12.400 99,9
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 12.409 12.400 99,9

OB084-13-0169 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 12.409 12.400 99,9

30 KS LOKVE - LAZNA 4.000 3.781 94,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.000 3.781 94,5
0403 Druge skupne administrativne službe 4.000 3.781 94,5
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.000 3.781 94,5

OB084-13-0170 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 4.000 3.781 94,5

31 KS NOVA GORICA 6.000 0 0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 6.000 0 0,0
0403 Druge skupne administrativne službe 6.000 0 0,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 6.000 0 0,0

OB084-13-0171 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 6.000 0 0,0

33 KS OZELJAN 16.514 2.240 13,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.514 2.240 13,6
0403 Druge skupne administrativne službe 16.514 2.240 13,6
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.514 2.240 13,6

OB084-13-0172 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 16.514 2.240 13,6

34 KS PRVAČINA 16.400 16.361 99,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 16.400 16.361 99,8
0403 Druge skupne administrativne službe 16.400 16.361 99,8
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 16.400 16.361 99,8

OB084-13-0173 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 16.400 16.361 99,8

35 KS RAVNICA 11.243 10.042 89,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 11.243 10.042 89,3
0403 Druge skupne administrativne službe 11.243 10.042 89,3
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 11.243 10.042 89,3

OB084-13-0174 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 11.243 10.042 89,3
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36 KS ROŽNA DOLINA 15.480 15.480 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 15.480 15.480 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 15.480 15.480 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 15.480 15.480 100,0

OB084-13-0175 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 15.480 15.480 100,0

37 KS SOLKAN 58.000 57.138 98,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 58.000 57.138 98,5
0403 Druge skupne administrativne službe 58.000 57.138 98,5
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 58.000 57.138 98,5

OB084-13-0176 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 58.000 57.138 98,5

38 KS ŠEMPAS 44.589 44.170 99,1
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 44.589 44.170 99,1
0403 Druge skupne administrativne službe 44.589 44.170 99,1
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 44.589 44.170 99,1

OB084-13-0177 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 44.589 44.170 99,1

39 KS TRNOVO 30.560 30.552 100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 30.560 30.552 100,0
0403 Druge skupne administrativne službe 30.560 30.552 100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.560 30.552 100,0

OB084-13-0178 Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 30.560 30.552 100,0
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IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75833

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110

Trg Edvarda Kardelja 001, 5000 Nova Gorica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5881773000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 318.125.038 299.285.533

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 2.623.078 4.139.253

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 537.349 532.134

02 NEPREMIČNINE 004 252.421.724 233.951.102

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 40.253.096 38.418.701

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 14.444.940 10.709.156

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 9.694.727 9.412.694

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 33.592.356 34.622.951

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 74.369 106.658

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 65.453.743 64.119.942

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
012 10.361.226 12.818.289

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 1.250 850

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 124.101 3.570.074

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 991.321 410.449

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 8

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 2.136.170 531.190

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 54.680 2.512.710

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 12.298 13.706

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 2.304.192 1.205.280

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 4.697.434 4.572.601

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 39.780 1.421

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 1.300

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 1.300

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 328.486.264 312.105.122

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 13.302.284 10.222.048

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 11.421.031 7.576.790

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 10.600 1.734

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 175.709 169.621

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.098.389 763.701

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.146.838 3.853.169

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 458.007 459.428

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 949.652 595.000

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 35.111 27.019

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 4.545.853 1.701.207

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 872 5.911

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 317.065.233 304.528.332

90 SPLOŠNI SKLAD 045 308.277.481 297.732.138

91 REZERVNI SKLAD 046 23.266 875

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 22.208 33.085

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
050 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 

LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

Oznaka 

za AOP



(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 

za AOP

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 7.931.420 5.305.000

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 810.858 1.457.234

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 328.486.264 312.105.122

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 13.302.284 10.222.048

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).
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