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UVOD  

 

Pripravo poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju določa 63. člen Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v nadaljevanju ZJF), ki 
določa, da mora župan v juliju pripraviti poročilo in ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo. 

 

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje: 

 

 poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 

 zadolževanju, 

 oceno realizacije do konca leta, 

 podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih 
let, 

 prerazporejanju proračunskih sredstev (Priloga 1), 

 razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom  

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 
30.6.2019 sestavljajo Splošni del proračuna in Posebni del proračuna z obrazložitvami. 

Tako v splošnem kot tudi v posebnem delu proračuna sta prikazana zgolj veljavni proračun in 
realizacija na dan 30.6.2019. Prvi rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 je bil 
namreč obravnavan na seji mestnega sveta 20.6.2019, objavljen v Uradnem listu RS pa teden 
kasneje, kar pomeni da je v veljavo stopil 29.6.2019. Zaradi tega do sprememb proračuna ni prišlo, 
prav tako se ocena realizacije do konca leta trenutno ne razlikuje od sprejetega dokumenta. 

 

Splošni del 

 

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 so prejemki in 
izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu: 

 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 

B. Račun finančnih terjatev in naložb  

C. Račun financiranja. 

 

Posebni del 

 

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2019 za obdobje od 1.1. do 30.6.2019 je prikazana 
realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev in razlago 
glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v: 

1. področja proračunske porabe 

2. glavne programe 

3. podprograme 

 

Področja proračunske porabe so skladno s programsko klasifikacijo naslednja: 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

14 GOSPODARSTVO 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

19 IZOBRAŽEVANJE 

20 SOCIALNO VARSTVO 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. 

 

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu 
porabe. Izpis po funkcionalni klasifikaciji ni sestavni del proračuna, vendar jo v obrazložitvi, zaradi 
zakonskih zahtev, vseeno prilagamo (Priloga 2). Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih 
izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave. 

 

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij: 

01 JAVNA UPRAVA 

02 OBRAMBA 

03 JAVNI RED IN VARNOST 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

05 VARSTVO OKOLJA 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

07 ZDRAVSTVO 

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 

ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 

09 IZOBRAŽEVANJE 

10 SOCIALNA VARNOST. 

 

V letu 2018 so potekale lokalne volitve, konstitutivna seja novega Mestnega sveta pa je bila 
opravljena šele 20. decembra 2018. Proračun za leto 2019 tako ni bil sprejet pred začetkom 
koledarskega leta, zaradi česar je financiranje potekalo na podlagi sklepa o začasnem financiranju 
Mestne občine Nova Gorica  v obdobju 1.1. – 31.3.2019. Proračun za leto 2019 je Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica sprejel v prvi obravnavi na seji dne 21. februarja 2019. Zaradi krajšega časa za 
seznanitev z obstoječo situacijo in zaradi menjave vodstva občine je predstavljal zgolj tehnični 
dokument za nemoteno financiranje tekočih zadev občine. Po podrobnejšem pregledu obstoječe 
situacije in ob upoštevanju spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na 
odhodkovno stran, je bil  sprejet Odlok o prvem rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2019, ki je bil potrjen na seji 20. junija 2019. 

 

Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastale na podlagi sprejetih zakonov oziroma odlokov v prvi 
polovici leta 2019 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v 
skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni. 
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Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018, ki so se prenesli v leto 2019 je znašalo 840 tisoč 
EUR. Prenesena sredstva so se že ob prvem planu vključila v finančne načrte. 

 

Župan je v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019, sprejel 
več sklepov o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, s katerimi so se skladno z 
omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb izvrševanja proračuna. Iz 
splošne proračunske rezervacije je župan odprl proračunske postavke 07309 Subvencija cene 
omrežnine obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
MONG, 10214 Projekt SEEME IN, 10213 Nabava reševalnega vozila - NRV tipa B, in 28107 
Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk – Loke. Nekatere 
prerazporeditve so bile opravljene tudi med konti znotraj proračunskih postavk zaradi pravilnega 
evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske 
veljavnega proračuna. Prerazporeditve med postavkami so posebej razvidne v prilogi 1.  

 

Namenski prejemki, ki v letu 2018 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračuna za leto 2019 in 
znašajo skupno 877 tisoč EUR. Po namenu so sredstva sledeča: taksa odpadne vode 400 tisoč  
EUR, investicijski evro - Komunala 350 tisoč EUR,  taksa – odlaganje odpadkov 108 tisoč  EUR, 
koncesijska dajatev za divjad 14 tisoč EUR ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 4 tisoč EUR. 

 

V prvem polletju ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna. 

 

Dolgoročnega zadolževanja, unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev 
v obdobju za katerega je pripravljeno poročilo tudi ni bilo. 

 

Vse zapadle obveznosti iz leta 2018 so bile v celoti  poravnane že v letu 2018.  

 

Zapadle obveznosti na dan 30.6.2019 so bile poravnane v celoti, razen štirih računov v skupni 
vrednosti 4.110,88 EUR.  

 

Terjatve do kupcev na dan 30.6.2018  znašajo 2,055 mio EUR. Od tega je zapadlost odprtih 
kratkoročnih terjatev glede na dinamiko naslednje; do 30 dni 286 tisoč EUR, od 31 do 60 dni 282 
tisoč EUR, od 61 do 90 dni 288 tisoč EUR, od 91 do 180 dni 858 tisoč EUR, od 181 dni in več pa 
341 tisoč EUR. 

 

V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 15,599 
mio EUR, odhodkov v višini 12,980 mio EUR, proračunski presežek pa 2,619 mio EUR. Račun 
finančnih terjatev in naložb izkazuje zgolj prejeta vračila v višini 364 EUR. V računu financiranja so 
izkazana odplačila dolga v višini 702 tisoč EUR in povečanje sredstev na računih v višini 1,917 mio 
EUR. Ob upoštevanju stanja sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, ki je znašalo 840 
tisoč EUR znaša stanje sredstev na dan 30. 6. 2019  2,758 mio EUR. 

 

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju v prvih petih mesecev leta. 
To pomeni, da so bila lahko dela v prvem polletju že naročena oziroma izvedena, vendar računi  za 
opravljene storitve zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso bili plačani v prvem polletju. Največje 
odstopanje se izkazuje na področju investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.  

 

Večina investicijskih transferov bo realiziranih v drugi polovici leta, tako kot v preteklih letih. Del 
sredstev se nanaša na dodeljena sredstva na podlagi razpisov, preostali del pa na investicije v javnih 
zavodih, kjer izvajajo investicije pretežno v času poletnih počitnic. Razlog, da so bile investicije v 
prvem polletju realizirane v nižjem obsegu se nanaša na projekte, ki se financirajo tudi iz državnih in 
evropskih sredstev in za katere še nismo prejeli ustreznih odločb, ki bi omogočile boljšo realizacijo. 
Glavni razlog pa so lokalne volitve v letu 2018, zaradi katerih je bil proračun sprejet kasneje, 
financiranje obveznih nalog občine pa je v začetku leta potekalo na podlagi sklepa o začasnem 
financiranju. 
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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV 2 . 6 1 9 . 2 0 4  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 12.979.525 €  

Obrazložitev konta 

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 12.979.525 EUR, kar predstavlja 32,6 
% veljavnega plana. Tekoči odhodki so realizirani v višini 40,2 %, tekoči transferi v višini 44,2 %. 
Investicijski odhodki in transferi so zaradi same vrste stroška in v skladu z dolgoletnim povprečjem 
nižje realizirani in sicer investicijski odhodki v  višini 15,4 % ter investicijski transferi v višini 8,5 %.  

 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 4.279.693 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.327.331 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za župana, podžupane, zaposlene v 
občinski uprav, zaposlene v Medobčinski upravi občin Brda in Mestne občine Nov Gorica, dve 
zaposleni v Krajevni skupnosti Nova Gorica in Krajevni skupnosti Solkan ter zaposlene na projektih 
Nekteo, Restaura, Rosie, Innowise, Urbinat in čezmejno zdravstvo EZTS GO. Realizacija v prvem 
polletju znaša 47,9 % in ne odstopa bistveno od predvidenega plana. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 210.109 € 

Obrazložitev konta 

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo v skladu z zakoni v predvidenih rokih in so 
realizirani skladno s predvidevanji. Realizacija ob prvem polletju znaša 46,4 %. 
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.687.104 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, 
stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za 
službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. 
Realizacija je kljub temu, da vsi stroški ne nastajajo enakomerno nekoliko nižja in znaša 37,4 %, 
kar je posledica nadziranja stroškov in stalnega izvajanja racionalizacije poslovanja povsod tam, 
kjer je to mogoče.  

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 55.148 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so zajeta plačila obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. 
Odplačila potekajo po predvidenem planu in izkazujejo realizacijo 38 %. Realizacija je nižja od 
predvidene zato, ker so na postavki predvidena sredstva obresti za novo zadolžitev v letošnjem 
letu, ki še ni bilo izpeljano, vrednost euriborja pa še vedno ostaja negativna, kar pozitivno vpliva na 
nižje stroške obresti. 

409 REZERVE 0 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva proračunske rezerve se običajno, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo 
v rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem obsegu. V letu 
2019 izločanje v rezervi sklad z odlokom ni bilo predvideno, ker je bilo zaradi nizke porabe v 
preteklih letih stanje rezervnega sklada konec leta 2018 na zgornji meji zakonsko določene višine 
sredstev. 

 

Poslovanje rezervnega sklada v letu 2019 

49. člen Zakon o javnih financah določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za 
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo 
posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz integralnega proračuna izločajo sredstva do višine, ki jo 
je določi odlok. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 zaradi visokega stanja 
sredstev izločanja v rezervni sklad ni predvidel. 

Stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta je znašalo 531.387,02 EUR. Poraba je v prvi 
polovici letošnjega leta znašala 4.474,96 EUR in je razvidna iz priložene preglednice. 

 

Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 30.6.2019 tako znaša 526.912,06 EUR. 
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V okviru podskupine kontov so v veljavnem proračunu prikazana tudi sredstva splošne 
proračunske rezervacije, ki se skladno z zakonom uporablja za nepredvidene namene oz. za 
primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Rezervacija je bila v sprejetem 
proračunu za leto 2019 oblikovana v višini 100 tisoč EUR. Sredstva v višini 15,4 tisoč EUR 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 veljavnem proračunu pa ostaja za ta namen prostih še 84,6 tisoč EUR. 

41 TEKOČI TRANSFERI 6.604.799 € 

410 SUBVENCIJE 221.254 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine so sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Nomago d.o.o., ki na 
podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Nakazila se vršijo 
mesečno in so v skladu s planom realizirana v višini 49,7 %. Manjši del predvidenih sredstev je 
namenjen subvencijam kmetom za urejanje zemljišč ter pospeševanje in razvoj kmetijstva, ki se 
dodeljujejo na podlagi objavljenih razpisov, pravilom v drugi polovici leta. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 

GOSPODINJSTVOM 3.437.115 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so doplačila za 
otroke v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, štipendije, regresiranje 
oskrbe v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, financiranje družinskega 
pomočnika, subvencije stanarin, regresiranje socialno šibkih in druge. Omenjeni stroški so takšne 
narave, da nastajajo pretežno mesečno zato je polletna realizacija v višini 48,8 % glede na letni 
plan pričakovana. 
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412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 

USTANOVAM 410.195 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini so praviloma mesečno realizirana sredstva za namene kot so financiranje političnih 
strank, financiranje gasilskih društev ter sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica. 
Poleg tega se v podskupini realizirajo še sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov, kot so 
spodbude v kmetijstvu, sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja, sofinanciranje 
programov klubov in društev s področja športa, sofinanciranje programov tehnične kulture, večje 
športne prireditve, sofinanciranje otroških, mladinskih in kulturnih programov ter društev s področja 
socialnega varstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi objavljenega razpisa. Zaradi kasnejšega 
sprejema proračuna in posledično kasnejše objave razpisov znaša realizacija ob polletju 27,5 % 
predvidenega letnega plana. Preostala sredstva bodo na podlagi dokazil o opravljenih programih 
nakazana v drugi polovici leta. 

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.536.234 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih skladih ter 
javnih zavodih s področja gasilske dejavnosti, šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne 
dejavnosti, ki se nakazujejo mesečno. Preostali del predstavljajo sredstva za sofinanciranje in 
organizacijo prireditev, praznovanj in prvenstev, plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane 
osebe ter sredstva za programe na prodročju kulture, zdravstva in mladinske dejavnosti. Sredstva 
za plače se nakazujejo na podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov,  izdatki za blago in storitve se 
nakazujejo v obliki dotacij, sredstva za programe pa v skladu s pogodbo. Realizacija znaša 44,8 % 
glede na letni plan in je zaradi enakomernosti nastajanja stroškov v okviru predvidenega. 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine kontov so predvidena sredstva, ki predstavljajo delež Mestne občine Nova 
Gorica za financiranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje skladno s 
statutom. Obveznost se izpolni z enkratnim nakazilo, ki bo izvedeno v drugi polovici leta. Preostala 
planirana sredstva so namenjena za izdatke v okviru kandidature za Evropsko prestolnico kulture 
2025, vendar tovrstni stroški v prvi polovici leta še niso nastali. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.967.648 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.967.648 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za nakupe zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in 
zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob 
polletju nizka  in znaša 15,4 % glede na veljavni letni plan.  

Razlog za nizko realizacijo v prvem polletju je vsekakor kasnejši sprejem proračuna zaradi lokalnih 
volitev in s tem povezan zamik pri izvajanju investicij, za katere je že običajno, da se po sprejemu 
proračuna najprej naroča projektiranje in izvajajo razna pripravljalna dela, sama izvedba pa sledi z 
zamikom in zato stroški nastajajo predvidoma v drugi polovici leta. Pri projektih, ki so poleg lastnih 
sredstev sofinancirani tudi iz državnih in evropskih sredstev predstavlja dodatni zamik prejem 
ustreznih odločb o višini odobrenih sredstev, ki bi omogočile boljšo realizacijo. 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 127.386 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 

OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 84.098 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov je predviden del sredstev za spodbude v pospeševanje kmetijstva in 
podjetništva, kjer bodo sredstva na podlagi razpisa nakazana pretežno v drugi polovici leta, kot je 
običajno za tovrstne razpise. Realizacija podskupine znaša ob polletju 12,7 % in ne odstopa 
primerjalno s preteklimi leti. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 43.289 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije in 
investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 5,1 %, kar je v skladu s pričakovanji. 
Tretjina sredstev je namenjena za vzdrževalna dela v vrtcih in šolah, kjer se investicije pravilom 
opravljajo izključno med poletnimi počitnicami, podobno pa je tudi pri ostalih zavodih, tako da pride 
do realizacije na teh postavkah običajno v drugem polletju. V okviru podskupine kontov so tudi z 
rebalansom dodana sredstva za sanacijo letnega bazena, ki je bila izvedena v obsegu 
zagotavljanja pogojev za obratovanje letnega bazena v letošnji sezoni. Plačilo za opravljeno delo 
pa bo skladno z zakonskimi določili predstavljalo realizacijo v drugi polovici leta. Preostala 
predvidena sredstva, ki trenutno še niso realizirana, so namenjena pripravi dokumentacije za 
temeljitejšo obnovo, ki naj bi bila izvedena do pričetka prihodnje sezone 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 15.598.730 €  

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 15.598.730  EUR, kar predstavlja 42 % 
načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2019. Davčni prihodki so realizirani v višini 
47,5 % predvidenega plana, nedavčni prihodki v višini 36,8 % plana, nižjo realizacijo pa izkazujejo 
kapitalski prihodki, ki so realizirani v višini 2,8 %, prejete donacije v višini 11 %, transferni prihodki v 
višini 22,6 % ter druga prejeta sredstev iz Evropske unije in drugih držav v višini 46,2 % 
predvidenega plana. 

 

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 10.965.999 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.760.882 € 

Obrazložitev konta 

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

703 DAVKI OD PREMOŽENJA 1.935.451 € 

Obrazložitev konta 

Davki od premoženja predstavljajo v strukturi vseh prihodkov občine na letni osnovi delež v višini 
13,5 % in so ob polletju realizirani v višini 38,7 % predvidenega plana. Znotraj podskupine 
zajemajo največji predviden delež davki na nepremičnine in sicer dobrih 87 % plana in 
predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih in fizičnih oseb ter 
zamudne obresti iz istega naslova. Plačila se izvajajo na podlagi odmernih odločb, ki jih pošilja 
Finančna uprava RS in zapadajo v plačilo običajno v drugi polovici leta. Ker je bila odmera 
nadomestila za leto 2018 izdana zelo pozno je precejšen del zapadel v plačilo šele v letošnjem 
letu. Realizacija ob polletju znaša slabih 35 % in predstavlja zapadla plačila za preteklo leto. Davki 
na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje so realizirani v skladu s predvidenim planom. 
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704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 243.957 € 

Obrazložitev konta 

Predstavljajo zgolj dober procent in pol vseh planiranih proračunskih prihodkov in so realizirani v 
višini 41,5 %. Najvišji pričakovani delež v podskupini izkazujeta turistična taksa, ki je ob polletju 
realizirana v višini 52,8 % ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, ki izkazuje realizacijo v višini 23,4 %. Preostale prihodke podskupine sestavljajo davki na 
dobitke od iger na srečo (realizacija 82,5 %), občinske takse (realizacija 77 %), ter pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest (realizacija 45,6 %). 

706 DRUGI DAVKI 25.709 € 

Obrazložitev konta 

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.881.511 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 

PREMOŽENJA 3.403.190 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina predstavlja dobrih 90 % vseh nedavčnih prihodkov oz. 25,6 % vseh proračunskih 
prihodkov in izkazuje ob polletju skupno realizacijo v višini 35,7 %. Najvišji delež realiziranih 
prihodkov predstavlja koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki je realizirana v višini 2,249 
mio EUR oz. 49,4 % predvidenega plana in je na ravni realizacije preteklega leta. 

 

Prihodki od ostalih podeljenih koncesij (vodna pravica, rudarska pravica in drugo) so realizirani v 
višini 51 % predvidenega letnega plana. Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in 
ustanovitev stavbne pravice so realizirani v višini 7,3 tisoč EUR, kar predstavlja 30 % predvidenega 
plana. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki niso bili 
predvideni in izkazujejo realizacijo v višini 53 EUR, ki predstavljajo izplačilo dividende 
Zavarovalnice Triglav. 

 

Prihodki od obresti izkazujejo realizacijo v višini 132 EUR oz. 66 % planiranega in predstavljajo 
predvidena nakazila zamudnih obresti skladno s sklenjenimi dogovori s klubi in društvi. 

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 51,2 %, prihodki od najemnin za 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja oz. koncesionar pa izkazujejo 
realizacijo v višini 19,9 %. 

 

Realizirani so še drugi prihodki od premoženja v višini 3,487 tisoč EUR in predstavljajo odškodnino 
za uporabo javnih površin, ki jo plačuje javno podjetje Mestne storitve. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11.240 € 

Obrazložitev konta 

Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov in so ob polletju 
realizirane v višini 11,2 tisoč EUR, kar predstavlja 59,2 % predvidenega plana. Občinam pripadajo 
samo prihodki od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in 
dejanja, ki jih določa taksna tarifa na podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka je torej 
odvisna od števila vlog občanov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki zato nanj občina 
ne more vplivati. 
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712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 54.518 € 

Obrazložitev konta 

Globe za prekrške, ki jih pobirajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe so v prvi polovici 
leta realizirani v višini 50,7 tisoč EUR, kar predstavlja kar 84,5 % predvidenega plana. Nadomestilo 
za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki predstavlja globo za nedovoljene posege v prostor je v prvi 
polovici leta realizirano v višini 3,7 tisoč EUR, kar je 31 % veljavnega plana. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 89.308 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 89,3 tisoč EUR oz. 50,8 % in sicer gre za lastne 
prihodke krajevnih skupnosti, prilive iz naslova razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti ter 
stroškov cenitev, nadomestila povezana s transakcijami mestne blagajne, ki si jih občina z 
izstavitvijo računa povrne od podjetij s katerimi posluje ter povračila funkcionalnih stroškov 
najemnikov v občinski stavbi, katerim se mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 323.255 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 323,3 tisoč EUR oz. 43,3 % veljavnega plana. Znotraj 
podskupine predstavlja najvišji delež komunalni prispevek, ki izkazuje realizacijo v višini 234,4 tisoč 
eur oz. 58,6 %, kar je skladno s planom. Tudi vse preostale postavke znotraj podskupine kontov 
(prihodki iz naslova odškodnin od sklenjenih zavarovanj, drugi izredni nedavčni prihodki ter 
prispevki in doplačila občanov) so z manjšimi odstopanji realizirane v okviru predvidenega plana. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 14.391 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 12.933 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je ob polletju realizirana v višini 12,9 tisoč EUR, kar je več od zastavljenega plana. V prvi 
polovici leta je bila izvedena predvidena prodaja opreme za dehidracijo blata na objektu ČN 
Prvačina v višini 11 tisoč EUR, poleg tega pa je bilo prodano še starejše službeno vozilo Fiat 
Panda in sicer za 1,9 tisoč EUR. 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  IN 

NEOPREDMETENIH SREDSTEV 1.458 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč iz letnega 
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2019. Realizacija 
je ob polletju izredno nizka in znaša zgolj 1,5 tisoč EUR oz. 0,3 %. 

73 PREJETE DONACIJE 12.659 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 12.659 € 

Obrazložitev konta 

V prvem polletju je bilo realiziranih 12,7 tisoč EUR kar predstavlja 44,8 % predvidenih donacij. 
Realizacija v višini 8,2 tisoč EUR predstavlja sredstva, ki jih posamezne krajevne skupnosti 
pridobivajo za organizacijo svojih krajevnih praznikov in raznih prireditev, preostala sredstva v višini 
4,5 tisoč EUR pa predstavljajo nakazilo fizične osebe za asfaltacijo lastne poti v okviru celostnega 
urejanja javne poti. 
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731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 € 

Obrazložitev konta 

Veleposlaništvo Republike Azerbajdžan se je na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno občino Nova 
Gorica zavezalo, da bo za obdobje petih letih sofinanciralo stroške muzejske zbirke, ki je v 
prostorih bivše osnovne šole Šempas postavljena v čast njihovemu narodnemu junaku Mihajlu. V 
prvi polovici leta predvideno nakazilo v višini 6,8 tisoč EUR ni bilo izvedeno. Preostala predvidena 
sredstva v višini 80,3 tisoč EUR so bila z rebalansom dodana kot donacija Republike Madžarske za 
postavitev spomenika padlim Madžarskim vojakom v I. svetovni vojni v okviru Evropskega parka 
miru, do realizacije pa v prvem polletju še ni prišlo. 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 579.548 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH 

INSTITUCIJ 380.594 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini so predvidena sredstva v višini 1,362 mio EUR pretežno iz državnega proračuna za 
investicije in tekočo porabo in manjši del iz občinskih proračunov. Realizacija ob polletju znaša 
380,6 tisoč EUR kar predstavlja 28 % veljavnega plana. 

 

Realizacija iz državnega proračuna za investicije znaša 106,8 tisoč EUR oz. 11,7 % predvidenega 
plana za naslednje namene: 

 nakazila Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 57,1 tisoč EUR, 

 za Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja  Nove Gorice v višini 10,5 tisoč EUR, 

 za Center za krepitev zdravja v višini 39,2 tisoč EUR. 

 

Realizacija iz državnega proračuna za tekočo porabo znaša 252,3 tisoč EUR, kar predstavlja 72,5 
% plana. V realizacijo so vključuje naslednja sredstva: 

 ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za nevarne poti v višini  45,2 tisoč EUR, 

 ministrstvo za javno upravo za sofinanciranje Medobčinske uprave v višini  104,5 tisoč EUR, 

 ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravljanje državnih gozdov v višini  45,8 
tisoč EUR, 

 ministrstvo za okolje in prostor za subvencijo tržnih najemnin v višini 28,5 tisoč EUR, 

 ministrstvo za delo za družinskega pomočnika v višini  14,4 tisoč EUR, 

 ministrstvo za okolje in prostor za projekt Trajnostna mobilnost za vse v višini 13,9 tisoč EUR. 

 

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov znaša 21,5 tisoč EUR in predstavlja 61,4 % 
zastavljenega plana. V realizacijo so vključena sredstva nakazila občine Brda za sofinanciranje 
skupnih stroškov Medobčinske uprave. Realizacija je v okviru planiranega. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 198.954 € 

Obrazložitev konta 

Ob polletju podskupina kontov izkazuje realizacijo v višini 199 tisoč EUR, kar predstavlja petino 
predvidenega plana. Sistem nakazovanja sredstev temelji na predložitvi zahtevkov z dokazili o 
plačilu že opravljenih del, kar pomeni nujno zalaganje proračunskih sredstev. Realizirana so 
sredstva za naslednja projekta: 

 za Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja  Nove Gorice v višini 42 tisoč EUR, 

 za Center za krepitev zdravja v višini 157 tisoč EUR. 
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 144.622 € 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 

INSTITUCIJ 144.622 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni evropski 
partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz raznih skladov oz. 
politik. Realizacija ob polletju znaša 144,6 tisoč EUR oz. 46,2 % predvidenega plana. Realizirana 
so naslednja sredstva: 

 za projekt NEKTEO v višini 71,8 tisoč EUR, 

 za projekt Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 13,6 tisoč EUR, 

 za projekt CULPEER 4 CHANGE v višini 38,8 tisoč EUR, 

 za projekt Innowise v višini 19,2 tisoč EUR, 

 za pripravo projektov v višini 1,2 tisoč EUR. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB 3 6 4  €  

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0 € 

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO 

PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0 € 

Obrazložitev konta 

Povečanje namenskega premoženja v prvi polovici leta ne izkazuje realizacije. Predvideno je 
povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške. Sredstva bodo 
nakazana na podlagi podpisane pogodbe po prejemu zahtevka. V prvem polletju zahtevek še ni bil 
izstavljen, tako da bo do realizacije prišlo v drugi polovici leta. 

 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 364 € 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 364 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija v višini 364 EUR predstavlja nakazilo že zapadle terjatve iz naslova prodaje stanovanj 
po stanovanjskem zakonu in zmanjšuje odprte terjatve iz omenjenega naslova. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  - 7 0 2 . 0 7 2  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  702.072 €  

50 ZADOLŽEVANJE 0 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 € 

Obrazložitev konta 

Iz računa financiranja je razvidno, da se Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta še ni 
zadolžila. V veljavnem proračunu ostaja predvidena zadolžitev v višini 3 mio EUR pri poslovnih 
bankah, ter najem 471 tisoč EUR povratnih brezobrestnih sredstev pri Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 

 

 

55 ODPLAČILA DOLGA 702.072 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 702.072 € 

Obrazložitev konta 

Odplačila za kredite, ki so bili najeti v preteklih letih so v prvi polovici leta potekala skladno s 
predvidenimi amortizacijskimi načrti. Preostala sredstva so predvidena za redna odplačila v drugi 
polovici leta ter za obveznosti, ki bodo nastale ob morebitni novi zadolžitvi v letošnjem letu. V 
kolikor zadolžitev ne bo izpeljana, bo realizacija odplačil do konca leta nižja od predvidene.  
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II. POSEBNI DEL (PP) 

A. BILANCA ODHODKOV - 1 2 . 9 7 9 . 5 2 5  €  

01 MESTNI SVET 95.445 €  

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 74.891 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo sredstev je Pravilnik 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 in programe dela mestnega sveta.  

Realizacija porabe sredstev v prvem polletju  je v okviru načrtovanega obsega. 

01003 Financiranje političnih strank 8.119 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o političnih strankah je mestni svet 21. 3. 2019 sprejel Sklep o financiranju 
političnih strank, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2019 in izpolnjujejo pogoje iz zakona. Skladno 
s sklepom mestnega sveta so politične stranke upravičene do mesečnega financiranja iz proračuna 
MONG.  

Realizacija porabe sredstev je v okviru načrtovanega obsega in se izvaja mesečno skladno s prejetim 
sklepom. 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 4.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zajeti stroški prenosov sej mestnega sveta, izdelava magnetograma sej in 
upravljanje z ozvočenjem na sejah mestnega sveta. Realizacija porabe sredstev v prvem polletju je 
v pričakovanem obsegu. Ocenjuje se, da bodo razpoložljiva sredstva zadostovala za kritje stroškov 
do zaključka proračunskega leta. 

01005 Stroški lokalnih volitev 7.903 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se je poravnalo obveznosti, ki so nastale v povezavi z volitvami v lanskem letu. 

01008 Participativni proračun 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. 

 

02 NADZORNI ODBOR 4.165 €  

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 4.165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delo nadzornega odbora (sejnine, nadzori...).  

Realizacija porabe sredstev v prvem polletju je bila v okviru načrtovanega obsega. Ocenjuje se da 
bodo razpoložljiva sredstva zadostovala za pokritje obveznosti do zaključka proračunskega leta. 
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03 ŽUPAN 64.326 €  

03001 Plače in drugi izdatki 50.897 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač poklicnih funkcionarjev, 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.  

Polletna realizacija je bila v okviru načrtovanega obsega in zajema plačila za prvih šest mesecev. 
Ker se ne predvideva večjih sprememb, se ocenjuje, da bodo načrtovana sredstva zadostovala za 
realizacijo do zaključka proračunskega leta. 

03002 Izdatki za službena potovanja 572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdatke ob službenih potovanjih (dnevnice za službena potovanja, 
stroški za prenočišče, stroški prevoza, parkirnine,...). Polletna realizacija je bila v okviru 
planiranega. 

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 12.858 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije podžupanov. V prvi polovici 
leta je bila poraba sredstev skladna z načrtovanim obsegom. Ocenjuje se, da bo sredstev dovolj do 
zaključka proračunskega leta. 

 

12 OBČINSKA UPRAVA  12.420.990 €  

04001 Mednarodno sodelovanje 2.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo porabili za plačilo prevodov pravnih dokumentov in za tolmačenje na 
sprejemih tujih delegacij. Mestna občina je zagotovila udeležbo na čezmejnem integracijskem 
srečanju Inclusia v pobrateni Občini Celovec. V okviru priprave kandidature za Evropsko 
prestolnico kulture 2025 smo na Trgu Evrope izvedli odprtje skupne pisarne in slovesen podpis 
dogovora o skupni kandidaturi za EPK 2025 GO! BORDERLESS. 

04002 Stroški oglaševalskih storitev 17.191 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici letošnjega leta smo sredstva s te postavke namenili promociji prireditev Mestne 
občine Nova Gorica, kot so novoletne prireditve in slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Promocijsko smo podprli tudi izvedbo prvega Gregorjevega sejma v Novi Gorici in Goriške dneve 
knjige. Poleg tega smo oglaševali podpis skupnega dogovora obeh Goric za kandidaturo za EPK 
2025 na Trgu Evrope, promovirali smo festivalsko leto Nova Gorica - mesto kulture in spremljajoče 
dogajanje kolesarske dirke Po Sloveniji. Krili smo tudi grafične in oblikovalske storitve za potrebe 
objav ter urejanje družbenih omrežij. S postavke smo črpali še sredstva za storitev dnevnega zbira 
objav o Mestni občini Nova Gorica in fotografiranje dogodkov mestne občine za potrebe spletnih 
objav in arhiva. 
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04003 Prireditve in gostinske storitve 39.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke smo večino sredstev namenili za izvedbo slovesnosti ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter za novoletno okrasitev Bevkovega trga in Trga Evrope, stroški so nastali v mesecu 
decembru, a je bilo izplačilo izvršeno v letošnjem letu, nadalje za izvedbo programa slovesnosti ob 
kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela ter ob odprtju nove sezone na 
gradu Rihemberk. Preostali del sredstev smo porabili za priložnostne prireditve v organizaciji oz. 
soorganizaciji mestne občine, sprejeme ter protokolarne pogostitve. 

04004 Protokolarne nabave 29.226 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04006 Prireditve ob občinskem prazniku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju še ni bilo porabe sredstev, saj so sredstva namenjena za izvedbo programa 
prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica v mesecu septembru. 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 6.840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je v okviru planiranega.  

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 12.663 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji. Sredstva proračunske 
postavke se namenjena financiranju vzdrževanja operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in 
reševanja (usposabljanje in vaje po programih Štaba CZ), sofinanciranju društev pomembnih za 
zaščito in reševanje – po pogodbi ( Kinološko društvo, Planinsko društvo, Taborniško društvo RSM 
, DPD Soča, CB Radioklub, Radioklub Nova Gorica, Rdeči križ Nova Gorica ).  

V prvem polletju je bilo poleg omenjenih obveznosti finansirano tudi zavarovanje pripadnikov 
reševalnih enot in opreme za zaščito in reševanje ter  najemnine in skupni stroški vzdrževanja 
najemnih objektov ( prostor štaba CZ, skladiščni prostori.. ).Financirali so se tudi stroški 
kondicijskega usposabljanja pripadnikov ZRP. S te postavke se financirajo tudi refundacije osebnih 
dohodkov. 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 1.046 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 581.201 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek predstavlja 72 odstotkov potrebnih sredstev za delovanje javnega zavoda. Vsebuje sredstva 
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za plače zaposlenih v zavodu, delež za obratovalne stroške v Gasilskem domu, ki je v lasti PGD 
Nova Gorica ter za preglede, zavarovanja in strokovno usposabljanje. Razliko sredstev za nemoteno 
delovanje zavoda skladno s pogodbo zagotavljajo ostale občine soustanoviteljice. Realizacija v 
prvem polletju ni odstopala od načrtovanega obsega. 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom za namen plačila obveznosti za 
nabavo gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva Gorica ter Prostovoljnega gasilskega 
društva Dornberk. 

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 69.927 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom – po izkazanih zahtevkih in dokazilih 
posameznih društev z namenom vzdrževanja  operativne pripravljenosti gasilskih društev na 
območju Mestne občine Nova Gorica. 

04036 Sredstva iz požarnega sklada 57.095 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba v prvi polovici leta je bila skladno s prilivi ter na podlagi ključa delitve, ki ga določa Odbor 
za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Republike Slovenije. 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 38.594 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva Iz te proračunske postavke porabljena za: 

 

- pomoč občanu ob izredno nizkih temperaturah 

- naročila ogledov geomehanika nevarnih območij in izdelava poročil, 

- nujni intervencijski ukrepi ob skalnem podoru v Solkanu, 

- nujni intervencijski ukrepi ob uničevanju NUS, 

- nujni intervencijski ukrepi ob odstranjevanju nevarnih dreves, 

- nujni intervencijski ukrepi ob odstranjevanju nevarne ruševine, 

- raziskave tal ob objektu Gradišče nad Prvačino 33. 

04048 EZTS - GO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja EZTS GO s strani občin 
ustanoviteljic.  Sofinanciranje se izvede na podlagi letne pogodbe in sicer skladno z višino 
sofinanciranja iz letnega finančnega načrta, ki ga potrdi Skupščina EZTS GO. 

Sofinanciranje delovanja in programa EZTS GO bo izvedeno v 2. polovici leta 2019. 

04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-Vitovlje 270.585 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekt je zgrajen in prevzet v uporabo. V pripravi je končni obračun, na podlagi katerega se 
pripravi uskladitveni aneks k pogodbi. 
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04051 Leto posvečamo 55.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izpeljavo zaključnega dela programa Leta ustvarjalnosti mladih in 
Škrabčevega leta v mesecu novembru in decembru, a je bilo izplačilo izvršeno v letošnjem letu. V 
okviru postavke smo večino sredstev porabili za izvedbo in promocijo programa festivalskega leta, 
v katerega je pod skupnim imenom »Nova Gorica – mesto kulture« in v luči kandidature za 
Evropsko prestolnico kulture vključenih 13 kulturni festivalov, ki so v prostoru že uveljavljeni ali 
imajo čezmejno noto. 

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 5.378 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine Združenju mestnih občin Slovenije. 

05008 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se skladno z Zakonom o javnih financah planirajo sredstva za nepredvidene namene 
oz. za primere, ko predvidena sredstva na postavki ne zadoščajo. S sklepom župana se potrebna 
sredstva prerazporedijo na ustrezno postavko in se tam tudi realizirajo, zato postavka ne izkazuje 
realizacije.   

05010 Veteranske organizacije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ureja Odlok o 
sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij. 
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2019 je ta zaključen. Prijaviteljem so bile 
izdane ustrezne odločbe oz. sklepi. Z izbranimi izvajalci se sklepajo pogodbe, na podlagi katerih bo 
tudi izplačana prva polovica odobrenih sredstev. Po dostavi poročil o izvedbi sofinanciranih 
programov bodo izvajalcem nakazana preostala sredstva.  

06001 Občinske nagrade 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Črpanje sredstev na proračunski postavki zapade v drugo polovico leta po sprejetju Sklepa o 
podelitvi priznanj MONG za posamezno koledarsko leto. Skladno z Odlokom o podelitvi priznanj 
MONG bodo sredstva porabljena za nakup likovnih del in denarne nagrade nagrajencem. 

06002 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 63 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nabavo priklopne postaje za računalnik HP.  

06003 Nakup računalnikov 10.536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabavljeno je bilo 3 prenosnih računalnikov za zamenjavo zastarelih prenosnikov ter 3 prenosniki 
in 1 namizni računalnik za potrebe novih zaposlenih.  Kupljenih je bilo 5 monitorjev za zamenjavo 
okvarjenih. Nabavljen je bil tudi videoprojektor in projekcijsko platno s pripadajočo opremo. Za 
nabave opreme so bila izpeljana naročila malih vrednosti z zbiranjem ponudb. Vse cene so bile 
dodatno preverjene in primerjane s ponudbo na spletu, kar je omogočilo ugoden in gospodaren 
nakup primerne opreme. 
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06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 33.482 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju informacijskih sistemov (dokumentni, finančno 
knjigovodski ter GIS sistem ), vzdrževanju uporabniških aplikacij in občinskega spletnega mesta ter 
gostovanju portala mestne občine www.nova-gorica.si na spletnem strežniku. Iz sredstev te 
postavke se financira dostop do interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski 
upravi ter podaljševanja spletnih domen. Poleg tega je dodaten strošek najem spletnega strežnika 
z ustrezno programsko opremo za spletno aplikacijo Simtro – centralni vpis v vrtce. 

06005 Nakup programske opreme 5.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena nakupu paketov MS Office za nove delovne postaje ter za zakup 
letnega dostopa do aplikacije EBONITETE.SI. Sredstva so bila porabljena tudi za posodobitev 
podstrani Projekti na občinskem spletnem portalu nova-gorica.si. 

06006 Uradne objave 4.407 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena objavam aktov sprejetih na mestnem svetu in objavam raznih 
razpisov v Uradnem listu RS. Poraba sredstev na postavki je odvisna od številčnosti in obsežnosti 
objavljenih aktov. 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 5.429 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi proračunsko postavko se financira mesečne izdatke za stroške upravljanja prostorov v lasti 
občine in tekoče izdatke garaže pod knjižnico, kar je v okviru planiranega. Izvedla so se manjša 
vzdrževalna dela v naših objektih.Realizacija je v okviru predvidenega. 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 16.092 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se knjiži kompenzacija z najemnino poslovnih prostorov SAZU, ker so najemniki sami 
investirali v prenovo objekta v lasti občine. V prvem polletju se je plačala sanacija vodovodnega 
sistema v gradu Ozeljan in del vlaganj v objekt "Daimond". Realizacija je v okviru predvidenega. 

06010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov 196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka  je bila realizirana v manjšem obsegu. Poravnalo se je eno cenitev nadomestila za 
uporabo zemljišča. 

06011 Plače in drugi izdatki 1.307.115 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače javnih uslužbencev, dodatke, 
regres za letni dopust, povračila in nadomestila, izplačilo odpravnine ob upokojitvi ter za izplačilo 
jubilejnih nagrad. 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. 
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06012 Pisarniški in splošni material in storitve 40.705 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru predvidenega. Poravnalo se je stroške za 
čiščenje in čistilni material, pisarniški material, naročnine na časopise, nakup strokovne literature, 
uporabo portala IUS info  ter druge tekoče stroške, ki nastanejo v zvezi z nemotenim delovanjem 
uprave.  

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 95.966 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila porabljena v okviru pričakovanega.  

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.091 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Sredstva se 
namenjajo za gorivo za službena vozila in nakupe vinjet. 

06016 Izdatki za službena potovanja uprave 1.211 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

06018 Drugi operativni odhodki 134.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki ne poteka enakomerno mesečno, ampak je poraba odvisna od procesnih 
dejanj v postopkih, ki jih vodijo odvetniki, plačil za storitve revizij, pregledov svetovanj in drugih del, 
ki jih občina naroča. Sredstva so bila poleg tega porabljena še za plačilo podjemnih pogodb in 
strokovna izobraževanja zaposlenih . 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 1.851 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Sredstva se namenjajo za plačilo 
obvezne storitve varstva pri delu in obdobne zdravniške preglede zaposlenih. 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 37.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru planiranega. Skozi postavko se financira 
receptorske storitve, ki jih za nas opravljajo Mestne storitve d.o.o. in storitve varovanja, ki jih 
opravlja družba SSO d.o.o.. 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za 

registracijo 3.506 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Skozi postavko se financira 
zavarovalne premije in pristojbine za registracijo za avtomobile ter popravilo vozil. 



28 

 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 23.463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Skozi postavko se financira 
nakup materiala in  vzdrževalna dela v občinski stavbi ter tekoče vzdrževanje druge opreme.  

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 1.166 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Skozi postavko se financira 
zavarovalne premije za objekte v lasti občine. 

06028 Nakup pohištva in druge opreme 706 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v skladu s potrebami. Skozi postavko se financira 
nakup pohištva in druge opreme. 

06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna 

hiša 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju postavka ni bila realizirana. V drugem polletju se predvideva izvesti javno naročilo 
za obnovo. 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka  v prvem polletju ni bila realizirana. Realizacija je odvisna od datuma 
razpisanih javnih dražb za zemljišča in objekte, ki so v interesu občine. 

06039 ELENA 9.224 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo sorazmernega plačila upravičenih stroškov 

tehnične pomoči Elena (t.j. 10% vrednosti storitev zunanjih izvajalcev in zaposlenih v IETP GOLEA) 

ter za plačilo sorazmernega deleža celotnih neupravičenih stroškov za izvajanje projekta Elena. 

 

V prvi polovici letošnjega leta so bila sredstva v okviru projekta, poleg kritja sorazmernega deleža 

neupravičenih stroškov ter upravičenih stroškov tehnične pomoči Elena vezane na zaposlene v IETP 

GOLEA, porabljena tudi za: 

 Izdelavo geodetskega načrta, posnetka obstoječega stanja ter projektne naloge za projekt 

Energetska sanacija Osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici 

 Pravno svetovanje v postopku JN za izbor koncesionarja za prenovo in vzdrževanje javne 

razsvetljave Nova Gorica 

 Pregled in posodobitev obstoječe projektne dokumentacije PZI za izgradnjo II. Faze oziroma 

rekonstrukcijo objekta Glasbene šole v Novi Gorici 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga je pripravil Zavod za 
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gozdove RS. Realizacije v prvem polletju ni. Pripravlja se potrebna dokumentacija za izbiro 
izvajalca, dela pa bodo zaključena predvidoma v oktobru. 

07002 Energetski koncept 2.059 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta sta v izplačilo zapadla dva računa za storitve energetskega managementa za leto 
2018. Letni plan energetskega managerja – zavoda GOLEA je bil potrjen na junijski seji mestnega 
sveta. Podpisana je bila letna pogodba, računi za posamezne že izvedene aktivnosti (izdelava 
letnih poročil, izvajanje energetskega knjigovodstva, upravljanja z energijo) so bili izstavljeni v 
začetku julija v izplačilo pa bodo zapadli v začetku avgusta, preostale naloge se bodo izvajale 
skladno z dogovorom.  

07008 Nujne in nepredvidene sanacije 43.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Izvednena je bila kamnita zložba na mestu nevarnega podpornega cestnega  suhozidanega zidu 
in sanacija usada na kategorizirani občinski cesti JP 785953 v Vitovljah; 

  Postavljena je bila ograja na mostičku v Oseku; 

 Postavljena je bila varovalna jeklena mreža na brežinah razširjenega dela kategorizirane občinske 
ceste LC Banjšice -  Lokovec "na Volnicah" zaradi padajočega kamenja; 

 Izverdeni so bili sondažni izkopi na plazu, ki ogroža LC Draga- Gradišče - Oševljek. Smo v fazi 
oddaje naročila za izvedbo sanacije. 

 V pripravi je gradivo za nadaljnje nujne sanacije. 

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 17.444 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila odstranitev arhitektonskih ovir na Sedejevi ulici v Novi Gorici; 

Izvedena je bila asfaltacija povezovalne ceste med Vodopivčevo ulico in Ulico pri hrastu v 
Kromberku; 

V pripravi je gradivo za nadaljnje sanacije prometnih površin v mestu; 

07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov 4.808 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se financira  analiza, ureditev mej, geodetski načrti in druga dela, ki 
so podlaga za investicije, ki jih izvaja Mestna občina Nova Gorica.  V prvem polletju se se izvajale 
parcelacije in meritve na območju celotne Mestne občine Nova Gorica. 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest 11.550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je Mestna občina Nova Gorica naročila izmere posameznih 
odsekov cest in posameznih delov parcel, ki so namenjeni, da jih Mestna občina Nova Gorica 
odkupi in na njih vzpostavi javno dobro.   

Izvedle in izvajajo se parcelacije, ki so namenjene odkupom zemljišč za investicije ki jih bo izvedla 
in jih izvaja Mestna občina Nova Gorica. 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira urejanja mosta za traktorje in kolesarje čez potok Potok in del cestišča 
preko njega.  Glede na razpon mosta, ki ga narekujejo strokovne podlage, je potrebno objekt 
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graditi z gradbenim dovoljenjem. V letu 2018 je bil pridobljen projekt DGD in zaprošeno za mnenja 
k projektu. Ta so bila pridobljena v prvem četrtletju 2019. Trenutno poteka pridobivanje zemljišč. V 
okviru projekta bo potrebno poleg mosta urediti tudi cca 80 m vozišča (dvig nivelete) in posledično 
delno prestaviti vodovod in zaščititi namakalni sistem Vogršček 

Do konca leta pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in pripravo investicije, ki se zamika v 
naslednja leta. 

07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa 22.909 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke smo izvedli naročila za projektne dokumentacije, ki posegajo v 
izboljšanje cestne infrastrukture in v izboljšanje prometne varnosti.   

Izdelana je IDZ projektne dokumentacije za urejanje starega mestnega jedra Solkana ter Soške 
ceste in del ceste IX. Korpusa ter projektna dokumentacija za obračališče v Solkanu. 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 14.369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Izvedena je bila asfaltacija odseka kategoriziraned občinske ceste JP 785962 proti hišni št. 90 v 
Lokovcu; 

 Zgrajen je bil nadonestni cestni podporni zid pod železniško postajo v Braniku. Izvedena je bila 
tudi sanacija prekopov na cestah v KS Branik; 

 Dobavljeni so bili jekleni prečni dražniki za ureditev odvodnjavanje makadamskih poti; 

 Poravnani so bili računi za geodetske načrte za  projektne dokumentacije rekonstrukcij krajših 
odsekov cest, ki so v izdelavi; 

 V pripravi so tudi  naročila za manjše ureditve odvodnje in manjše sanacije vozišč kot posledica 
dotrajanosti preobremenjenosti vozišč povodenj  ipd... 

07032 Plačilo koncesije za JP 221.254 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javnega mestnega prometa na območju 
mestne občine in Občine Šempeter-Vrtojba ter izvajanju mednarodne linije Nova Gorica - Gorica v 
obdobju od novembra 2018 do aprila 2019.  

07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 2.799 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil naročen en prikazovalnih hitrosti.  

V okviru omenjene postavke se izvajajo posegi za izbolšanje varnosti in preglednosti  na 
posameznih cestnih odsekih s postavitvijo talne in vertikalne signalizacije. V teku so dela na 
ureditev prehoda za pešce na Lemutovi ulici (Vetrišče) ter na Cesti 25. junija (križišče pri Komunali 
d.d. Nova Gorica, družbi Telekom, in družbi Nomago). Prav tako so v teku dela za prometno 
preureditev severnega dela Prvomajske ulice.   

07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila aktivirana pri prvem rebalansu. Realizacija se pričakuje v 2. polletju. 

07037 Plačilo javne razsvetljave 175.734 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave v 
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obdobju od novembra 2018 do aprila 2019, z začetkom projekta celovite energetske sanacije javne 
razsvetljave je predvideno, da bo končni strošek nekoliko manjši od planiranih proračunskih 
sredstev.  

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 8.416 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje JR poteka v skladu z izdanim naročilom.  

Izvedena so bila tudi večja vzdrževalna dela na omrežju JR in sicer:  

 Ureditev priključno - merilnega mesta za potrebe JR v Kromberku ob pokopališču pri Sv. Trojici po 
odklopu jamborske TP z vsemi prevezavami; 

 Zamenjava dotrajanega droga JR v Baskah; pri Grgarskih Ravnah; 

 Zamenjava dotrajanega droga JR s svetilko v Dornberku; 

 Zamenjava zlomljenega betonskega droga JR v križišču državne ceste z lokalno cesto Grgar- 
Zagorje v Grgarju; 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč 1.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Izvedena je bila sanacijo divjega odlagališča v Borovem gozdičku in odvoz in razgradnja 
zapuščenih vozil.  

Sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 12.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnani so bili računi za sproten odvoz in ravnanje z AC odpadki. Aktivnosti s tem v zvezi se 
nadaljujejo in sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti. 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 9.255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zaključevanje lanskih investicij na ekoloških otokih na Kidričevi ulici 
in v Zaloščah. V pripravi je minimalna projektna dokumentacija za ekološke otoke, ki so predvideni 
za ureditev v letošnjem letu. V teku je postopek za odkup zemljišča za izgradnjo ekološkega otoka 
v Lokovcu in Dragovici. Izvedba ostalih planiranih investicij je predvidena v drugi polovici leta. 

07066 Čiščenje peskolovcev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V jesenskem času bo izvedeno čiščenje peskolovcev  na širšem mestnem območju v obsegu 
razpoložljivih sredstev. Del sredstev bo porabljenih za dela, ki so bila opravljena konec lanskega 
leta, račun še ni bil izstavljen. 

07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi je projektna dokumentacija za kanalizacijo Podgrčna, Grčna in Cankarjeva ulica 54-56, 
račun za dokumentacijo še ni bil izstavljen. 
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07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem 

obratovanju 1.199 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov tekočega delovanja črpališč, ki še niso bila prenesena 
v upravljanje javnemu podjetju in končni uporabniki še ne plačujejo stroškov delovanja le-teh. Z 
rebalansom so bila na postavko dodana sredstva potrebna za pokritje stroškov tekočega delovanja 
čistilne naprave za OŠ in vrtec Šempas. 

07084 Kanalizacija Branik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije v naselju 
Korp, za kar je potrebno pridobiti še določena soglasja in služnosti lastnikov zemljišč.   

07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 1.171 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je bilo porabljenih za izdelavo geodetskih načrtov vodnih virov na Banjški planoti. V 
pripravi je dokumentacija za vodovod Grčna, Podgrčna in Cankarjeva ulica 54-56 ter za ureditev 
dezinfekcije v Zaloščah, račun za dokumentacijo še ni bil izstavljen. 

07098 Vodovod Branik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena zaključevanju investicije iz lanskega leta na vodovodu Preserje, plačilo 
izvedenih del še ni bilo izvedeno, in nadaljevanju obnove le tega. Del sredstev bo namenjen obnovi 
dotrajanega vodovoda v cesti proti Železniški postaji v Braniku. Izvedba je predvidena v drugi 
polovici leta. 

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 35.008 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču v Stari gori se izvaja redno vzdrževanje parkov,  nasadov, grobnih poljin za 
klasične pokope, površin za rastros pepela, ploščadi žarnega pokopališča in ostale infrastrukture 
ter poslovilnih objektov. 

Izvedena je bila zasaditev grmovnic na območju površin za rastros pepela. 

Dobavlljena in postavljkena so bila PVC rolo vrata ob hladilnici glavnega pokopališkega objekta. 

V usklajevanju so nujna večja vzdrževalna dela elektro in strojnih instalacij poslovilne dvorane 
(prezračevanje oz klimatizacija objekta), kar se je v lanskem letu zaradi nerazpoložljivih sredstev 
zaustavilo. Nadomeščena bo tudi odtujena bakrena pločevina na zadnjih stranskih vratih.  
Nadomeščena bo tudi dotrajana lesena stena -vrata z ALU stenbo, v spodnjem delu glavnega 
pokopališkega objekta. 

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 41.436 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev površin za rastros pepela je zaključena. Izdelana in usklajena je tudi študija za oblikovno 
poenotenje napisnih plošč.  

V okviru te proračunske postavke je bilo plačano tudi zemljišče za ureditev parkirišča ob 
pokopališču. . 

 

Nadaljevan bo tudi postopek projektiranja v skladu z obrazložitvami proračuna. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 
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07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 369.601 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šiiritev pokopališča pri Sv. Trojici V Kromberku je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Z 
racionalnim pristopom izvedbe, je realizacija nekoliko nižja od pogodbene vrednosti. Celotno 
območje širitve bo v naslednjem postopku predano v uporabo oz vzdrževanje. Postavko so 
bremenili tudi stroški izgradbnje varne poti v Šolo saj je bila varna pot v šolo  tudi pogoj DRI za 
pridobitev soglasja za zunanjo ureditev poslovilnega objekta v Braniku. Že realiziran del postavke 
(zunanja ureditev poslovilnega objekta v Braniku) se je tako prerazporedil cestnim investicijam 
(izvedba varne poti v šolo). Po plačilu vseh stroškov širitve pokopališča pri Sv. trojici v Kromberku 
in prerazporeditvi sredstev  zaradi graditve varne poti v šolo v Braniku  je  porabljen tudi pretežen 
del sredstev postavke. 

Preostala razpoložljiva sredstva bodo porabljena za nujno projektiranje in pridobitev upravnih 
dovoljenj v skladu z obrazložitvijo proračuna. 

07111 Ureditev parka Rafut 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Občasna neurja v parku povzročilo veliko škodo prav tako tudi divji prašiči, ki uničujejo ograjo in 
urejene zelene površine. Smo pred oddajo naročila za sanacijo porušenega ograjnega  zidu po 
prometni nesreči (o povzročitelju ni sledu). Za sanacijo bodo potrebna dodatna finančna sredstva. 

07113 Praznična okrasitev mesta 21.481 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za božično - novoletno krasitev mesta in za izobešanje zastav.  

Poravnan je bil tudi račun za nabavo novih nadomestnih zastav..   

07114 Splošna komunalna dejavnost 26.049 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnani so bili stroški porabe vode na pitnikih in fontanah na širšem mestnem območju. Izdelani 
so bili inox koši za odpadke. Nabavljen je bil material za obnovo komunalne opreme.  

Izvedena so bila arboristična dela (obrezovanje parkovnih dreves z oblikovanjem krošenj ter 
podiranjem dreves) v parkih  Nove Gorice. Izvedena je bila zasaditev ob Vodopivčevi ulic v 
Kromberku 

Izveden je bil golosek pri kajak centru v Solkanu. 

Izvajajo se košnje na tistih nezazidanih površinah v lasti MONG, ki niso vključena med urejanje in 
čiščenje javnih površin 

Dobavljene so bile opozorilne table voznikom tovornjakov , ki zaidejo na ulice  Kromberka zaradi 
GPS naprav. 

 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 4.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za načrtovanje, nabavo in montažo urbane opreme v mestu.  

Poraba sredstev je pogojena s potrebami za zamenjavo dotrajane opreme in na novo ugotovljenimi 
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potrebami, zato jo lahko le ocenimo ne pa natančno predvidimo v naprej. 

Postavljene so bile usmerjevalne table v Borovem gozdičku. Izvedena so bila tudi večja 
vzdrževalna dela na parkovni komunalni opremi. 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih  

sanitarij 24.281 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi  za vzdrževalna in večja vzdrževalna dela v  garažnih hišah in plačilo  
električne energije za tržnico in garažne hiše. Poravnani so bili stroški za vzdrževanje javnih 
sanitarij v Solkanu. 

07117 Načrtovanje novih zelenih površin 9.284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta je bilo izvedeno odstranjevanje borovega prelca na iglavcih v Novi Gorici. 

Naročena je bila ocena vrednosti za zastrupljena drevesa v Novi Gorici (platana ob Kornu, cipresa 
na Delpinovi 1-3 in cedra na Erjavčevi 11). 

Naročen je zasaditveni načrt za krožišče v Rožni Dolini na Vipavski cesti. 

Izvedeno je bilo redna nega krošenj odraslih dreves (2 cedri, platana, ambrovec) v Braniku. 

Za upravljanje in vzdrževanje urbanih vrtov ob Policijski upravi v Novi Gorici smo sklenili letno 
pogodbo. 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev 

komunalne infrastrukture) 3.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil izdelano cenitveno poročilo za ustanovitev služnosti.  

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za 

posamezne investicije in OPPN) 1.623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sklenili pogodbo za svetovanje pri pripravi posameznih programov 
opremljanja. V pripravi so 4 posamezni programi opremljanja. Še vedno je odprta pogodba za 
izdelavo Programa opremljanja Vodovodna, kjer je potrebno pred nadaljevanjem rešiti nekatera 
vprašanja. 

 

Predvidevamo, da bomo v letošnjem letu naročili še spremembe splošnega programa opremljanja, 
ki ga je potrebno uskladiti s spremembami občinskega prostorskega načrta ter z novo prostorsko 
zakonodajo. 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 7.064 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici proračunskega leta je bila izdelana  zasnova javnih površin med Rejčevo ulico in 
Ulico Gradnikove brigade za namene izvedbe teh površin v sklopu gradnje zdravstvenega doma – 
faza III.  

 

Izdelan je bil strateški načrt dostopnosti za Novo Gorico in nam bil poslan v pregled in potrditev. 

 

Podana je bila strokovna pomoč pri izvajanju aktivnosti za vzpostavitev pisarne urbane prenove in 
komuniciranje z javnostjo za Cankarjevo naselje. 
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Izdelan je bil elaborat lokacijske preveritve za umestitev objekta Zdravstveni dom Nova Gorica - 
faza III. 

 

07122 Nakup zemljišč in stavb 126.689 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za nakup zemljišč večinoma za kategorizirane občinske ceste in za gradnjo 
druge komunalne infrastrukture, za stavbne in služnostne pravice, za geodetske storitve, 
parcelacije in cenitve ter za storitve notarjev, ki so vezane na kupoprodajne pogodbe. 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Izvedena bodo nujna vzdrževalna in večja vzdrževalna dela na spomenikih in spominskih obeležjih 
v okviru razpoložljivih sredstev. Usklajevanje z ZZB je v teku. 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 14.218 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih na 
območjih, kjer niso zgrajeni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na 
vodovodno omrežje (Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica).  
Glede na višino realizacije v prvih mesecih tega leta razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za 
izpolnitev obveznosti po navedenem  odloku. 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici 229 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev bo namenjenih za zaključevanje investicij iz lanskega leta - kanalizacija na Streliški, 
plačilo izvedenih del še ni bilo izvedeno. Preostala sredstva bodo predvidoma namenjena obnovi 
kanalizacije Podgrčna in Grčna ter obnovi dela kanalizacije ob Rutarjevi 4. 

07150 Kanalizacija Rožna Dolina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so v celoti neporabljena. Predvidena je realizacija v drugi polovici leta. 

07160 Vodovod v Novi Gorici 8.083 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena na projektu obnove vodovoda na Gortanovi ulici, del 
preostalih sredstev bo namenjen za zaključevanje obnove vodovoda na Streliški ulici, račun še ni 
bil izstavljen, preostala sredstva bodo namenjena za pokritje stroškov obnove vodovoda Podgrčna, 
Grčna in Cankarjeva 54-56. Izvedba del je predviden v drugi polovici leta. 

07161 Vodovod Rožna Dolina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je obnova primarnega vodovoda po Vipavski cesti od trgovine Merkur v smeri Stara 
Gora do odcepa za Ulico Partizanske tehnike. Izvedba prvega dela trase je predvidena v drugi 
polovici letošnjega leta. 
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07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 12.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena  za  vzdrževanje programske opreme Terragis - modula za komunalni 
prispevek in modula za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ter za vzdrževanje  spletne 
aplikacije VI VOZITE. Vse za december 2018. 

Plačano je bilo svetovanje za vzpostavitev GIS, gradivo za določitev mej med občinami in elaborat 
občinskih cest v Lokovcu (lastništvo, predlog  nekategoriziranih občinskih cest) 

 

 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba aktivnosti na proračunski postavki - naročilo dopolnitev projektne dokumentacije - je 
predvidena v 2. polovici leta 2019. V prvem polletju je bil izveden pregled obstoječe dokumnetacije. 

07192 Pločnik Dornberk - Draga 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija 2. faze pločnika  je pogojena z uvrstitvijo investicije v proračun Direkcije RS za 
infrastrukturo (DRSI). Tehnična rešitev narekuje sočasno gradnjo pločnika in rekonstrukcijo mosta 
preko železnice, ki je v pristojnosti DRSI. Trenutno na DRSI investicija miruje. Projekt PZI ureditve 
mosta čez železniško progo vključno s pločnikom, ki ga je DRSI izdelala v letu 2016 je revidiran. 
DRSI izvaja urejanje potrebnih zemljišč. MONG bo še v letošnjem letu naročila izdelavo PZI 
dokumentacijo za manjkajoči del pločnika med že zgrajenim pločnikom in mostom čez železniško 
progo ter na drugo stran med mostom in obstoječim pločnikom proti Zaloščam.  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 75.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za poravnavo dela obveznosti mestne občine do javnega 
podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009. 
Del sredstev bo porabljenih za zaključevanje investicije iz lanskega leta - Vodovod Šmihelj-Lijak, 
plačilo izvedenih del še ni bilo izvedeno. Preostala sredstva so namenjena obnovi vodovoda v 
Cankarjevem naselju, ureditvi dezinfekcije Mrzlek,  ureditvi dezinfekcije Zalošče – občinska meja, 
zamenjavi črpalke v črpališču Damber in zamenjavi frekvenčnika v hidroforni postaji Steske. 
Izvedba je predvidena v drugi polovici leta. 

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovitvenim investicijam na sistemu daljinskega ogrevanja, katerega 
najemnik je javno podjetje KENOG. V pripravi je investicija za obnovo treh toplotnih postaj na 
Cankarjevi ulici. Preostala sredstva so predvidena za obnovo fasade TP Ledine ter za manjše 
posege na toplovodnem in vročevodnem sistemu. 

Realizacija bo v poletnih mesecih. 

 

07200 Avtobusna postajališča 950 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeno je bilo čiščenje avtobusnih nadstrešnic mestnega prometa. V planu je še izdelava 
projekte dokumentacije za avtobusno postajališče v Grgarju ter ureditev treh avtobusnih postajališč 
v Rožni Dolini. 
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07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za  izgradnjo nadstrešnice nad stiskalnico  v Zbirnem centru v Stari Gori. 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec. Pričetek del je predviden konec julija. 

07210 Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 270.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postopku medijacije se je Mestna občina NOva Gorica dogovorila o plačilu dokazanih stroškov 
povezanih s prekinitvijo projekta RCERO  izbranemu izvajalcu (izdan sklep o izbiri izvajalca) 
podjetju RIKO d.o.o. 

07212 Cesta Dornberk - Oševljek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bil izdelan in recenziran projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča, ki 
vključuje ureditev odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. Rešitev je 
predvidevala fazno izvedbo investicije -predvidenih 8 odsekov ceste (odsek 2 in 7 sta bila urejena 
po izgradnji vodovoda,kasneje še odseki št. 8,3 in 6). 

 

V letu 2018 smo pričeli s pripravo dveh odsekov in  sicer odsekov št. 4 in 5. Glede na dejstvo, da 
sega projekt v leto 2013 in da takrat ni bil izdelan geodetski načrt (povečave obstoječih kart), je bil 
v letu 2018 naročen geodetski načrt za omenjena odseka št. 4 in 5, na podlagi katerega je bila  v 
začetku letošnjega leta izdelana novelacija PZI dokumentacije za obravnavana odseka. 

 

Trenutno poteka pridobivanje zemljišč za odseka št 4 in 5. investicija se zamika v naslednja leta. 

07214 Kanalizacijsko obrežje TB planote 930 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je nadaljevanje izgradnje potrebnih infrastrukturnih priključkov za ČN Lohke. Del 
sredstev bo porabljenih za zaključevanje investicije, ki je bila začeta v lanskem letu, plačilo 
izvedenih del še ni bilo izvedeno. Predvideno je nadaljevanje izgradnja potrebnih infrastrukturnih 
priključkov za ČN Lohke. Dela so bodo predvidoma začela v drugi polovici julija. 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 19.748 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Smo v zaključni fazi oddaje naročil za sanacijo dotrajanih in poškodovanih vozišč ter izvedbo 
asfaltnih prevlek na občinskih javnih cestah in sicer odsek LC Bate - Sveto, LC Grgar - Zagorje - 
Ravnica v Zagorju, LC Kromberk - Ravnica.v naselju  Breg in JP 785332 Na Trnovem  

Pripravljamo tudi gradivo za naslednja naročila v skladu z obrazložitvijo proračuna za to 
proračunsko postavko.  

 

Izvedena je bila rekonstrukcija kategorizirane  občinske javne ceste JP 784302 v Klemšetih pri 
Zaloščah in manjša asfatna prevleka ob LC na Preserjah; 

Smo v fazi oddaje v izvedbo asfaltacije kategorizirane občinske ceste na Banjšicah v Lohkah po 
vgradnji kanalizacije: 

V pripravi je naročilo za izvedbo asfaltne prevlek na krajših odsekih dotrajanih občinskih 
kategoriziranih cest: JP Vrata- Lokovec "na Ječmencah" in lokalne ceste Čepovan - Banjšice v 
Čepovanu. 

 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 
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07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 2.433 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na odlagališču v Stari Gori so bila izvedena manjša investicijsko vzdrževalna dela in sicer Izvedba 
merilnega jaška za iztočne vode iz Čistilne naprave odlagališča in Navezava iztoka iz Čistilne 
naprave odlagališča. 

07229 Kanalizacija  Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena je bila dograditev sekundarnega kraka kanalizacijskega omrežja v Prvačini za 
stanovanjske objekte od hš 11a do hš 14a, plačilo izvedenih del še ni bilo izvedeno. V letošnjem 
letu je predvideno nadaljevanje s sanacijo in dograditvijo sekundarnega kanalizacijskega omrežja 
naselja za stanovanjske objekte št. 49A in 49B 

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij 67.358 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 344.186 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG  izven mesta Nova 
Gorica, Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave poteka v skladu z sprejetim letnim 
programom izvajanja del. Trenutno so poudarki na krpanju udarnih jam, odpravi posledic 
poškodovanih asfaltov , makadamskih vozišč in odvodnje po vremenski ujmi, urejanju bankin ipd , 
V izvajanju je intenzivna košnja obcestnih pasov. V avgustu bo izvedeno tudi barvanje  talne 
signalizacije.  

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 301.699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna 

naselja 76.997 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

07240 Priprava projektov 23.399 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke smo krili stroške za pripravo dokumentacije vezane na pripravo 
investicijskih projektov (IDZ, investicijska dokumentacija,...) ter projektov in prijav za kandidiranje 
na javnih razpisih. 
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07244 Vzdrževanje hidrantov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju se izvajajo tekom celotnega leta, obračun 
opravljenih del pa se praviloma opravi ob koncu proračunskega leta. 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG 22.031 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za sofinanciranje investicij v izločitev prižigališč javne 
razsvetljave iz obstoječih razdelilnih omar Elektro Primorske - skupaj je bilo izločenih 13 prižigališč. 
Z zasebnim partnerjem - podjetjem Interenergo d.o.o., je bila podpisana pogodba za izvedbo 
projekta celovite energetske sanacije javne razsvetljave, v samo zamenjavo svetilk občina ne bo 
vlagala lastnih sredstev, proračun pa bodo bremenili stroški nadzora in zunanjih strokovnih 
sodelavcev na projektu. V primeru, da bo v sklopu projekta postavljena dodatna infrastruktura 
(kandelabri, kabli) bo tudi to strošek občine.  

07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu juliju bo poravnan račun za zaključevanje investicije iz lanskega leta - kanalizacija na 
Kidričevi ulici v Novi Gorici. 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje 

semaforjev 4.769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za dobavo električne energije in za omrežnino za delovanje semaforjev. 
Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev bo porabljenih za zaključevanje investicij iz lanskega leta hidrofor Prevala in vodovod 
Bitež. Preostala sredstva so namenjena obnovi vodovoda Grgarske Ravne. Izvedba del je 
predvidena v drugi polovici leta. 

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 3.329 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila širitev mreže JR v Ravnici, v Vitovljah in na poti proti observatoriju pri Voglarjih.  

Izvedena je bila tudi širitev mreže JR ob Vodopivčevi ulici in ob povezovalni cesti med Vodopivčevo 
ulico in Ulico pri Hrastu v Kromberku. 

V pripravi je širitev mreže jr ob Streliški ulici in na Ledinah v Novi Gorici. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

 

07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora 2.366 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila novelacija  PZI dokumentacije za zapiranje odlagalnega polja skladno z 
usmeritvami odločbe o okoljevarstvenem dovoljenju. Izvedeno je bilo javno naročilo in izbran 
izvajalec del. Izvedba del je predvidena delno v letu 2019 in delno v 2020. 



40 

 

 

07265 Vodovod Vitovlje 340 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za nadzor iz lanskih investicij. Preostala sredstva so predvidena za 
izgradnjo novega vodohrana Vitovlje in obnovi vodovoda v Oseku, realizacija je predvidena v drugi 
polovici leta. 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 4.784 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za infrastrukturno in prometno doureditev Trga Evrope. 
Ob slednjem se izvaja usklajevanje s SŽ za namen sklepanja služnostnih pogodb, v l. 2019 bo 
izveden še javni razpis za izvedbo GOI del, gradbenega nadzora, ter koordinatorja za varstvo pri 
delu. Izvedena so bila pripravljalna dela za brv čez Sočo. Poleg GOI del je bil izdelan zakoličbeni 
načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter varnostni načrt.   

07269 LAS - V objemu sonca 16.993 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri 
uresničevanju Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR). Sredstva so namenjena za vodenje lokalne akcijske skupine (LAS) v objemu sonca, ki jo 
vodi in koordinira Regijska razvojna agencija Severne primorske. Realizacija je v okviru 
planiranega. 

 

07271 Kanalizacija Gradišče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za kanalizacijski sistem naselja Gradišče. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju na proračunski postavki ni bilo aktivnosti. Predvidene so za drugo polletje vezano 
na pripravo prioritetnih projektov Trajnostne urbane strategije. 

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 4.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila izvedena nabava računalniške opreme (upravičen strošek na projektu) za 
izvajanje informiranja in obveščanja javnosti ter pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro 
izvajalca za izvedbo GOI del. Postopek JN bo predvidoma zaključen v mesecu juliju, izvedba se 
prične v jesenskem času z rokom dokončanja v letu 2020. 

Projekt obravnava ureditev struge Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom v 
Prvačini ter nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa, ki je bil intervencijsko izveden z 
namenom  zagotovitve ustrezne poplavne varnosti prebivalcev in preprečitve nastajanja materialne 
škode ob poplavah. Investicija predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, zaščite naselja 
Prvačina pred visokimi vodami Vipave, opredeljenih v idejni rešitvi "Prvačina - ukrepi za 
zagotavljanje poplavne varnosti". 
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 V prvem polletju 2018 je uprava sodelovala pri pripravi strateškega projekta protipoplavne zaščite 
na obmejnem območju Slovenija-Italija - VISFRIM,  v katerega je, kot eden izmed treh ukrepov 
predvidena umestitev investicijskega projekta ter s tem zagotovitev vira sofinanciranja s strani 
sredstev čezmejnega programa Interreg-Slovenija-Italija 2014-2020.    

 

V septembru 2018 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in s tem izpolnjen pogoj za odobritev 
projekta.  V letošnjem letu je bila pridobljena PZI dokumentacija. Trenutno je v teku javno naročilo 
za izvedbo visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini. Pričakujemo, da bo v avgustu izbran 
izvajalec del. Gradbena dela se bodo, v skladu s terminskim planom izvedbe strateških projektov v 
okviru programa čezmejnega sodelovanja V-A Interreg Slovenija-Italija (VISFRIM),  zaključila v prvi 
polovici leta 2020. 

 

V teku je tudi pridobivanje zemljišč za drugo fazo (delitev na faze je bila nujna zaradi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja). Gre za kratek odsek nasipa dolvodno od cestnega mosta. Planiramo, da 
se obe fazi zgradita istočasno. Sledil bo tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za 
celoto, kar predstavlja zaključek investicije po terminskem planu izvedbe pilotnih ukrepov Visfrim. 

07278 Redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO Nova 

Gorica 138.905 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
zaprtega dela odlagališča in zagotavljanja predpisanih ukrepov varstva okolja v obdobju od 
november 2018 do april 2019.  

07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 1.135 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeno je bilo eno plačilo upravičencu po razpisu za subvencioniranje izgradnje MKČN, ki se je 
zaključil v lanskem letu. V letošnjem letu je bil v maju sprejet nov odlok za sofinancira, razpis je bil 
objavljen v začetku julija.  

07280 Križišče "Solkanski most" na cesti R2-402/1010 Solkan-Most na 

Soči 972 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG je v letu 2017 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju 
preureditve križišča "Solkanski most" na regionalni cesti R2 402/1010 Solkan-Most čezSočo v km 
0,132 oz. R2 402/1426 Solkan -Gonjače v km 0,00 in lokalne ceste LC 999970 Solkan. DRSI je 
izbrala izvajalca del. Tripartitna pogodba o izvedbi med naročnikom DRSI, sofinancerjem MONG in 
izvajalcem Kolektor CPG d.o.o. je bila  podpisana v februarju 2018. Objekt je zaključen. V tekočem 
letu MONG ni imela finančnih izdatkov. 

07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so na projektu potekala preverjanja načina in obsega izvedbe ter iskanje možnosti 
izvedljivosti z vidika finančne zmogljivosti proračuna MONG v obdobju 2023. Izvedene aktivnosti 
niso imele finančnih posledic - stroškov. 

  

07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 so bila pripravljena izhodišča za pripravo projektne naloge z variantno izvedbo. V letu 
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2017 smo izvedli usklajevanja z Direkcijo RS za infrastrukturo, saj bo bodoča trasa kolesarske 
steze predstavljala del državne kolesarske mreže. Za območje naselja Rožna Dolina je bila 
izpeljana arhitekturna delavnica za "ureditev centra Rožna Dolina"., ki je obravnavala tudi variantne 
rešitve poteka kolesarske steze. Cilj projekta je ureditev oziroma izgradnja kolesarske povezave, ki 
bo preko preveritve različnih variant izbrana, kot optimalna varianta.  Postavka v prvem polletju ni 
bila realizirana. 

07285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 1.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bil projekt KUJ-ME: center tehniške dediščine v Lokovcu prijavljen na 1. Javni poziv 
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino 
LAS V objemu sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt KUJ.ME: 
center tehniške dediščine je bil 6. junija 2018 dokončno odobren s stani Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. V prvi polovici leta smo novelirali projekt strojnih in elektro instalacij za 
večnamenski objekt v Lokovcu. Z izvedbo GOI del bomo predvidoma začeli v drugi polovici leta 
2019.  

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 7.689 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obnovo čistilne naprave OŠ in vrtca Šempas. Preostala sredstva 
bodo namenjena pretežno za redna obnovitveno vzdrževalna dela na CČN. Izvedba investicij je 
predvidena v drugi polovici leta. 

07287 Kanalizacija Solkan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za dokončanje investicije, ki se je izvajala v preteklem letu - dograditev 
kanalizacijskega omrežja na delu Ceste IX. korpusa s črpališčem. Investicije v okviru preostalih 
sredstev so predvidene v drugi polovici leta. 

 

07288 Vodarna Mrzlek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je dobava in postavitev agregata za zagotovitev rezervnega napajanja. Realizacija je 
predvidena v drugi polovici leta. 

07289 Vodovod Sedovec 33.782 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za dokončanje investicije, ki se je izvajala v preteklem letu. 

07290 Kanalizacija Kromberk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so za zdaj še v celoti neporabljena. Realizacija je predvidena v drugi polovici 
leta. 

07291 Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila novelacija  PZI dokumentacije za nameravan poseg Odvodnje meteornih vod 
širšega območja kompleksa osnovne šole in vrtca in Prometno ureditev okolice OŠ Šempas. 
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Predvidena je objava javnega naročila in izbira izvajalca del.  

07293 Izvedba projektov na razpisih LAS - V objemu sonca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo aktivnostim za pripravo projektov in prijavo na javne pozive LAS v objemu 
sonca. V letošnjem letu sta predvidena dva javna poziva Las v objemu sonca. In sicer iz sklada 
EKSRP predvidoma konec aprila, iz sklada ESRR pa predvidoma meseca septembra. Temu vsled 
so predvideni odhodki v drugi polovici leta.  

07294 Projekti sodelovanja LAS 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru izvajanja LAS so predvidene tudi operacij sodelovanja z drugimi LAS-i v skupnih 
partnerskih operacijah. V LAS – v objemu sonca se načrtujejo operacije sodelovanja, ki bodo 
izhajale iz opredeljenih potreb območja in bodo doprinesle k doseganju ciljev opredeljenih v 
strategiji lokalnega razvoja. Sodelovanje bo potekalo med LASi, ki se na svojih območjih srečujejo 
s podobnimi potrebami in zasledujejo podobne cilje. 

 

LAS v objemu sonca bo sodeloval v dveh projektih: 

- Pot miru v okviru katerega želimo območje 1. Svetovne vojne, obogatiti, dvigniti zavedanje in 
promocijo kulturne dediščine. Projekt se bo začel izvajati v drugi polovici leta 2019. 

- Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine katerega namen je neizkoriščene potenciale 
izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno 
priložnost in s tem doseči podjetniški preboj. Projekt se je začel izvajati v letu 2018 in se bo 
zaključil v letošnjem letu, ko bo plačan tudi drugi zahtevek.   

07297 projekt NEKTEO 17.886 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V obdobju od 1.2.2019 do 30.6.2019 je potekalo četrto poročevalsko obdobje projekta NEKTEO, 
Interreg Slovenija - Avstrija, št. 86,  https://www.nova-gorica.si/projekti/2017032010542633/, ki traja 
do 31.1.2020.  

 

V okviru projekta se je v četrtem poročevalskem obdobju izvedel nakup in montaža dveh 
informativnih zaslonov, ki prikazujejo primere dobrih praks v našem okolišu. Eden je postavljen v 
MIC-u drugi pa v Soški elektrarni.  

 

V mesecu juniju smo pa izvedli naročilo programske opreme za izdelavo ekranskih prikazov in 
izdelava pilotnih ekranskih prikazov za prikaz podatkov iz energetskega nadzorno informacijskega 
sistema ENIS, katerega smo vzpostavili v letu 2018. 

 

14 in 15. maja 2019 smo se udeležili partnerskega srečanja v Avstriji, kjer smo pregledali vse 
dosedanje aktivnosti ter se dogovorili za nadaljne naloge v okviru projekta NEKTEO. 

07300 Projekt VIPava 2.989 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je na projektu  VIPava, ki je financiran iz Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova 
biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem 

NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami izvajalo pripravljalne aktivnosti. Pripravljena je bila 
projektna dokumnetacija IZP za pridobitev projektnih pogojev s strani Direkcije RS za vode.  Glavni 
cilj projekta je izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina 
Vipave SI3000226 in Vipavski rob SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste izpostavljene v 
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Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u. Nosilec projekta je 
Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je nosilka 
investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez Vipavo na območju Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena krožna tematska pot ob Vipavi. 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je predvidena ureditev posameznih odsekov mestnega 
kolesarskega omrežja Nove Gorice, ki je trenutno nepovezano in nedokončano, ureditev 
mobilnostnega centra ter ureditev določene kolesarske infrastrukture (parkirišč za kolesa ter 
urbane opreme, števec za štetje prometa ipd.). Predvidena je ureditev oziroma izgradnja 
kolesarskih povezav po Rejčevi ulici, Delpinovi ulici in Trubarjevi ulici, po Vojkovi cesti in Ulici XXX. 
Divizije ter izgradnja Južne kolesarske poti z navezavo do Panovca in priključitev na obstoječo 
kolesarsko pot po Vojkovi ulici. V drugi polovici leta 2019 nameravamo začeti s ciklom gradnje 
kolesarskih poti v mestu, ki bo trajal tri leta.  

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu bo naročena študija izvedljivosti z namenom pridobitve optimalne trase novega 
magistralnega voda iz vodarne Mrzlek. Predvideva se realizacija v drugi polovici leta. 

07303 LAS – Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Biking planota – kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti je bil odobren s strani Agencije 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z aktivnostmi smo pričeli v drugi polovici leta 2018, v 
začetku leta 2019 pa naročili izdelavo marketinškega načrta za turistični produkt "kolesarjenje po 
Banjški in Trnovski planoti", ki se bo zaključil v drugi polovici leta.   

07304 Urbana terasa v borovem gozdičku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt urbane terase se po navodilu vodstva MONG začasno zaustavi, ter preveri se možnost 
nove, racionalnejše, ter cenejše izvedbe.  

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO 16.276 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG aktivno sodeluje v projektu Čezmejno zdravstvo ZDRAVJE/SALUTE in sicer v sklopu 
SOCIALA, na katerem je za opravljanje nalog vseh treh občin ustanoviteljic na projektu v okviru 
občinske uprave MONG  zaposlena strokovna sodelavka. Sredstva so bila porabljena za plačo 
omenjene strokovne sodelavke. 

07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje 4.827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je bilo porabljenih za snemanje meteorne kanalizacije v Lokah in za ureditev dodatne 
cestne rešetke na ulici IX. korpusa v Solkanu, preostanek pa za nadzor (geomehanski, 
projektantski in koordinatorstvo iz varstva pri delu) pri izvajanju del na objektu Podrob.  
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07307 Varna pot v šolo Branik 76.631 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 so bile obravnavane variantne rešitve "varnega dostopa" do OŠ Branik. Ob 
upoštevanju gradbene dokumentacije in upravnega dovoljenja, na podlagi katerega, se je gradil 
prizidek k OŠ Branik in na podlagi dejanskih potreb učencev OŠ, je bila potrjena končna varianta 
dostopa do OŠ in sicer po lokalni cesti LC 001042 Branik -  Preserje. Idejna zasnova pa je 
vključevala tudi dostop do vrtca.Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti je urejanje poti predvideno v 
treh fazah. 

 

V letu 2018 je bila izdelana PZI dokumentacija "varna pot v šolo - Branik, I. in II. faza. Rešitev 
vključuje ureditev pločnika na območju od križišča z regionalno cesto R1-204 do priključka za OŠ 
Branik. Rešitev je usklajena z načrtovanim urejanjem (rekonstrukcijo) poslovilnega objekta na 
pokopališču v Braniku. Koncem leta 2018 je bila podpisana gradbena pogodba za izvedbo prve 
faze, podfaze 1.1 dostopne poti v šolo. Dela so se pričela izvajati v začetku leta 2019. Med samo 
gradnjo  se je pokazala potreba po izgradnji še podfaze 1.2 (racionalizacija investicije). Sklenjena 
je bila gradbena pogodba z izbranim izvajalcem. Dela na izgradnji obeh podfaz oz gradnja I. faze 
varne poti v šolo je zaključena. Finančno se investicija zaključuje v drugi polovici tekočega leta. V 
okviru investicije I. faza, je bil urejen pločnik od regionalne ceste do križišča z javno potjo JP 
784101 (javna pot do vrtca) v dolžini cca 120 m, ukrepi za umirjanje prometa - trapezna ploščad  
na začetku odseka in ureditev deniveliranega križišča z javno potjo do vrtca.V skladu s tehničnimi 
specifikacijami so pločniki, na območju dvignjenih ploščadi, zavarovani  s stebrički, ki hkrati 
preprečujejo parkiranje na pločnikih.  Urejene so bile nove podporne konstrukcije in rekonstruirane 
obstoječe.  Ob lokalni cesti je urejena javna razsvetljava in odvodnjavanje.  Prav tako je javna 
razsvetljava urejena v območju križišča z državno cesto, vključno z osvetlitvijo prehoda za pešce 
preko regionalne ceste Dornberk - Štanjel (pogoj v mnenju DRSI k projektu Varne poti v šolo in k 
projektu poslovilne vežice). Po celotnem odseku je Urejena  vertikalna in horizontalna prometna 
signalizacija ter nameščene varnostne ograje  

 

Izgradnja II. in III. faze se zamika v naslednja leta. 

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG 40.459 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila namenjena pokritju stroška subvencije omrežnine za GJS odvajanja in 
čiščenja odpadne vode za mesec december 2018. 

07311 LAS – Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega 

turizma Goriške – z ureditvijo za interpretacijo in vključevanje kulturne in 

naravne dediščine gradu in širšega območja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi dolgega potrjevanja projekta s strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se 
začetek izvedbe projekta zamika v 2. polovico leta 2019.  

07312 LAS – Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na 

podeželju 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naše aktivnosti v projektu so izdelava študije dostopnosti za naselje Šempas, postavitev dveh 
informativnih tabel v naselju Šempas za turistične namene in naročitev razglednic. Do sedaj je bila 
naročena Študija dostopnosti za naselje Šempas s poudarkom na preveritvi in izvedljivosti šolskih 
poti. 
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07313 LAS – Razvoj mreže hiš dobre volje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica skupaj z Domom upokojencev Nova Gorica in drugimi partnerji 
sodeluje pri vzpostavitvi modela mreže Hiš dobre volje oz. dnevnih centrov za starejše v 
upravičenih naseljih v okviru operacije Razvoj mreže hiš dobre volje. Operacija Razvoj mreže hiš 
dobre volje, je bila odobrena v  okviru Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-
2020 in jo je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike 
Slovenije.  

 

V okviru projekta so bila pridobljena nepovratna sredstva za identifikacije potreb starejših v 
upravičenih naseljih Branik, Dornberk, Čepovan, Grgar, Prvačina, Šempas in Trnovo ter pripravo 
promocijske zgibanke o mreži Hiš dobre volje. V prvi polovici leta je bila pripravljena raziskava o 
identifikaciji potreb starejših po storitvah Hiš dobre volje. Raziskavo je pripravil zunanji izvajalec, 
račun za opravljeno storitev bo plačan v mesecu juliju. Priprava promocijske zgibanke je 
predvidena v mesecu juliju 2019.  

07315 LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in 

enoturizma spodnje Vipavske doline 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »EnoTur: Inovativno partnerstvo za razvoj 
vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske doline«. Projekt je sofinanciran v okviru javnega 
poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko 
skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V prvi polovici leta 
smo začeli z izdelavo celostne grafične podobe projekta.  

07316 Urejanje severnega dela Solkana 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila izvedena določitev obsega investicije glede na pogoje sofinanciranja. V 
drugem polletju je predvidena priprava IZP dokumentacije ter priprava vloge za sofinanciranje s 
sredstvi celostnih teritorialnih naložb - I. faza (prijava na Združenje mestnih občin Slovenije). 

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 

Kromberk 13.932 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročeni in pridobljeni so bili geodetski posnetki in projektna dokumentacija za projektne pogoje 
(IZP) sledečih odsekov: Ulica Vinka Vodopivca, Ulica Pod Škabrijel, Vojkova ulica, Ščedne in ulica 
Toma Brejca. Za vse predvidene odseke je naročena in v izdelavi projektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Za odsek 
kanalizacije na ulici Med Trtami je pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana projektna 
dokumentacija za izvedbo. V letu 2019 je predvidena pridobitev vse potrebne dokumentacije za 
izvedbo projekta. 

07318 Mestna kartica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi kompleksnosti projekt mestne kartice nekoliko kasni, posledično iz tega naslova za občino 
do sedaj še ni nastal noben strošek. 
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07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR 198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2019 so bila sredstva v okviru postavke porabljena za udeležbo na službenem 
potovanju - stroški potovanja, bivanja, dnevnic, ... (Kick off meeting Koln, februar 2019). Glavnina 
sredstev za 2019 bodo porabljena v drugem polletju, saj je v tem času planirana izvedba večine 
aktivnosti. 

07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidja 0 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo sanacije streh na 
kompleksu gradu Rihemberk ter delno sanacijo obzidja ter vloga za pridobitev sofinanciranja na 
javni razpis Ministrstva za kulturo. Začetek izvedbe projekta sofinanciranega s strani Ministrstva za 
kulturo je načrtovan v 2. polovici 2019. 

07321 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju - projekt 

MUSE 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila pripravljena PZI dokumentacija za ureditev dveh postaj sistema izposoje 
koles ter razpisna dokumentacija (osnutek) za izbiro izvajalca. V okviru proračunske postavke se 
sofinancira lasni delež aktivnosti, ki jo vodi Regijska razvojna agencija v okviru čezmejnega 
projekta MUSE. MONG je pridružena partnerica v projektu in dopolnjuje projekt GO KOLO. 

07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG 118.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija Ureditev odvodnjavanja zalednih vod na javni poti Podrob je zaključena. 

07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila pripravljena vloga za pridobitev sofinanciranja na javnem razpisu EKO 
SKLADA za odsek povezovalne kolesarske poti (Brv čez Sočo do daljinske kolesarske povezave) 
na desnem bregu Soče. 

07326 Avtobusna postaja Grgar in rekonstrukcija križišča 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev avtobusnega postajališča Grgar je bila v proračun MONG za leto 2018 vključena kot eden 
od projektov participativnega proračuna. Pri detajlnejšem pregledu problematike in ob upoštevanju 
pogojev, ki jih je podala Direkcija RS za infrastrukturo (cesta skozi Grgar je državna cesta) je 
postalo jasno, da reševanje problematik presega okvir participativnega proračuna. Z rebalansom 
proračuna MONG za leto 2019, ki je bil sprejet v juniju 2019, je bila potrjena samostojna 
proračunska postavka. 

 

Iz naslova projektne dokumentacije je bila že v letu 2018 podpisana pogodba za izdelavo idejne 
zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP) in projekta za izvedbo (PZI) izbrane variante.Kot 
prva faza je bila izdelana idejna zasnova variantnih rešitev ureditve avtobusnega postajališča. V 
drugi polovici leta bodo variante predstavljene KS Grgar. Potrjena varianta se bo projektno obdela 
do nivoja PZI . Do konca leta je planirano, da se izbere izvajalec del in  da se pričnejo izvajati 
pripravljalna dela. Investicija se zaključi v letu 2020.  
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07327 Krožišče Rejčeva - Prvomajska 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta izgradnje primarne infrastrukture na območju OPPN ob železniški postaji v Novi 
Gorici je bila predvidena izgradnja odvodnika ZBDVs v Sočo, primarnega vodovoda in 
rekonstrukcija Prvomajske ulice od križišča z Bidovčevo do križišča pri Gostolu. Na območju 
stanovanjskega dela (OPPN južni del) je bil zgrajen vodovod in rekonstruirana Prvomajska ulica. 
Investicija se je potem ustavila. Projekt odvodnika je bil neuspešno vključen v kar nekaj projektov. 
Končna odločitev je, da se bo odvodnik gradil z lastnimi proračunskimi sredstvi v naslednjem 
proračunskem obdobju. Zaradi več odprtih problemov na območju trgovskega dela (OPPN severni 
del) se bo kot samostojna investicija izpeljala izgradnja krožnega križišča Rejčeva - Prvomajska. 

 

 Projektna rešitev je vezana na celostno urejanje Prvomajske ulice, vzpostavitev kolesarske steze 
vzdolž Rejčeve ulice in urejanje dovozov na parkirne površine ob Supernovi. Do konca leta je 
predviden novelacija PZI dokumentacije , izpeljava javnega naročila za izbiro izvajalca in začetek 
izvajanja pripravljalnih del. 

 

Investicija je dvoletna in se zaključi v letu 2020. 

07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila ponovno aktivirana pri prvem rebalansu. Realizacija dela projekta v smislu 
izboljšav in sprememb iz naslova prometne varnosti in prijava delovišča se predvideva v drugem 
delu 2019, sledi izdelava PZI dokumentacije za celotno investicijo. 

08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloge iz te postavke bomo realizirali  v drugi polovici leta. 

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja 1.625 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo izvedli v organizaciji Zavoda Revivo naravoslovno izobraževalne 
delavnice  za učence, dijake in splošno javnost ob bajerju v Borovem gozdičku, ki so bile del 
aktivnosti ureditve bajerja . Ostale aktivnosti v zvezi s to postavko bodo realizirane v drugi polovici 
leta : izvedba osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti (september) in  izvedba  nekaterih 
trajnih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti.  

08005 Ekološka merilna postaja 499 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo pokrili stroške delovanja in vzdrževanja aplikacije Meteorološki in 
ekološki podatki za Novo Gorico za mesec december 2018. Stroške gostovanja in vzdrževanja 
aplikacije plačujemo dvakrat letno. 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke še nismo koristili, ker bodo izvedene v drugi polovici leta. Iz te 
postavke so pravkar začeli izvajati monitoring kakovosti kopalne vode na Vogrščku, v jeseni bomo 
izvedli monitoring površinskih vod v MONG.  
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08008 Strateški prostorski akti 2.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripravljena so bila stališča do dodatnih pobud, na podlagi ogleda na terenu,  v okviru spremembe 
prostorskega akta SD7. 

08009 Izvedbeni prostorski akti 1.766 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

- OPPN POSLOVNA CONA PRVAČINA – načrt je še vedno v fazi pridobitve mnenja DRSV, ki 
je problematično zaradi območja poplavnih nevarnosti reke Vipave, zato je bila naročena strokovna 
pomoč hidrologa za usklajevanje pridobitve tega mnenja. 

- Za ostale načrte, je bilo za potrebe urejanja baz podatkov, naročeno skeniranje strokovnih 
podlag in ostalega gradiva, ki ga do sedaj še nismo imeli v digitalni obliki. 

08010 Delavnice, natečaji in evropski programi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se ni izvajalo dejavnosti. 

08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev za vzpostavitev sistema izposoje koles na šestih lokacijah v mestnem območju 
MONG je predvidena v drugem polletju 2019 oziroma v začetku 2020. 

08023 Vzhodna vpadnica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila na novo odprta z 1. rebalansom. Realizacijo se predvideva v drugem polletju. 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in 

prvenstev 130.845 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večji del sredstev na postavki je bil porabljen za kritje stroškov organizacije Novoletnih doživetij v 
izvedbi Mladinskega centra Nova Gorica (krasitev mesta, izvedba otroškega programa, honorar 
izvajalcev za glasbeni program in silvestrovanje, stroški najema tehnične opreme, varovanje, 
požarna straža, NMP, čiščenje, avtorske pravice, SAZAS, IPF,...).  

Mestna občina je v tem obdobju soorganizirala in sofinancirala prireditve Sejem knjige pod jelkami, 
Deželo prijateljev 2019 ter dve kulinarični tržnici Odprte kuhne, Vsi trije dogodki so beležili zelo 
velik obisk in bili zelo lepo, pozitivno sprejeti med občani, obiskovalci. 

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 78.205 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2019 je bilo objavljeno eno Javno povabilo za Javna dela, s strani Zavoda RS za 
zaposlovanje. Postavka je do polovice leta realizirana v okviru predvidenega. 
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09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za dodelitev pomoči v kmetijstvu. Prvi del razpisa za pomoči po 
skupinskih izjemah je že zaprt, dokazila pa morajo upravičenci dostaviti do začetka julija. 
Upravičencem, ki so nam že dostavili dokazila o  izvedbi prijavljenih investicij, smo prve pomoči že 
izplačali. Prejeli smo 34 vlog, od katerih je bila ena zavrnjena zaradi neizpolnjevanja razpisnih 
pogojev, ostali pa so že prejeli odločbe. Po dostavi dokazil bomo nadaljevali s postopkom izplačil 
pomoči še ostalim upravičencem po skupinskih izjemah. Za pomoči de minimis pa je razpis odprt 
do začetka septembra, realizacija je predvidena v drugem polletju. 

09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 4.897 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo davčnih in drugih obveznosti vezanih na lastništvo kmetijskih 
površin in izvedbo prireditve "Festival vrtnic" v zbirki vrtnic na Kostanjevici. 

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razpis za dodelitev pomoči društvom se bo zaključil jeseni. Realizacija je predvidena v drugem 
polletju. 

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov 1.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izračun BDV (bruto dodana vrednost), ki je obvezna še 5 let po 
zadnjem izplačilu na razpisu pridobljenih sredstev za ureditev nedokončanih komasacij na dveh 
kompleksih. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 24.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z določili Zakona o zaščiti živali so lokalne skupnosti dolže poskrbeti za zapuščene živali, 
najdene na njihovm območju. Sredstva so bila porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali v 
prvem polletju v skladu s planom. 

 

09018 Priprava projektov za razvoj podjetništva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetega programa dela za leto 2019, ki je bil sprejet 74. seji skupščine  RRA 
SEVERNE PRIMORSKE z dne 25.3.2019 so vse občine ustanoviteljice pristopile k pripravi enotne 
pogodbe o izvajanju splošnih nalog v letu 2019. Gre za izvajanje skupnih splošnih nalog za 
spodbujanje podjetništva, ki se izvajajo v okviru lokalnih projektov regijske razvojne agencije za 
severno Primorsko. Mestna občina v letošnjem letu sofinancira naslednje projekta namenjene 
spodbujanju podjetništva in sicer: 

 

 informacijska pisarna za podjetnike 

 vzpodbujanje podjetništva na šolah in drugih izobraževalnih institucijah 

 podpora inovativnemu okolju 

 dogodek Ponujam-ponujaš  
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S pogodbo se je regijska razvojna agencija obvezala realizirati tudi naslednje naloge in sicer: 

 nabor, zbiranje projektnih idej, iskanje virov za prioritetne projektne vsebine posamezne občine 
ustanoviteljice. 

Pogodba se ni podpisana in zato tudi še ni realizacije. 

 

09019 Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje 

podjetništva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Z namenom spodbujanja obrti in podjetništva Mestna občina Nova gorica financira izvajanje 
aktivnosti Območne obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica, ki so umerjene v razvoj obrti in 
podjetništva in sicer 

 izdajanje glasila Podjetniške novice (v glasilu tu mestna občina objavlja aktualne dogodke in 
občinske objave usmerjene v razvoj lokalnega gospodarstva), 

 organizacija dogodka "Festival goriške obrti" 

 organizacija  dogodka "Promocija poklicev" 

 sejemski nastopi in promocijski dogodki z namenom predstavitve lokalnega podjetništva in obrti 

 

Nekatere aktivnosti oziroma dogodki so že realizirani nekateri pa še bodo do konca letošnjega leta. 
Pogodbe za realizacijo navedenih nalog so v pripravi. 

09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za 

delovanje 46.724 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje Javnega sklada malea gospodarstva Goriške se dodelujejo skladno z 
pogodbo o delovanju JSMGG in s sprejetim finančnim načrtom za tekoče leto. 

09021 Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost 

- PTP 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim programom dela PTP v letu 2019, ki je bil sprejet na seji skupščine 
družbenikov PTP dne 28.3.2019, Mestna občina Nova Gorica sofinancira naslednje aktivnosti 
Primorskega tehnološkega parka in sicer: 

 

 projekti za razvoj podjetnosti mladih(podjetniško tekmovanje POPRI, podjetniški eksperiment za 
osnovnošolce v osnovnih šolah MONG) 

 projekti v podporo inovativnemu podjetništvu (intenzivne delavnice, promocijsko motivacijski 
dogodki za inovativna podjetja, prilagojena izobraževanja za hiter razvoj inovativnih podjetij) 

 

Projekti se izvajajo tekom celotnega proračunskega leta. Pogodba je v pripravi, zato postavka se ni 
bila realizirana 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačan je bil prvi zahtevek, ki izhaja iz letne pogodbe o izvajanju in sofinanciranju splošnih 
razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško) razvojno 
regijo s Posoškim razvojnim centrom.  
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09029 Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 6.022 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena tisku in oblikovanju mesečne brošure KAM (1200 izvodov mesečno), ki 
jo Mestna občina Nova Gorica izdaja v sodelovanju s Turistično zvezo TIC Nova Gorica. Poleg 
tega so bila sredstva namenjena postavitvi razstavnega prostora za sejem Natur Alpe-Adria 2019, 
Ljubljana ter financiranje priprave vsebin spletnega portala ter upravljanje portala – intraneta »Naš 
Borjač« 

 

 

09030 Sabotin - Park miru 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila deloma porabljena za vzdrževanje Sabotina - parka miru v skladu s pogodbo in 
sicer za: čiščenje poti, kavern, dostopnega mesta do kavern, počivališč in smetnjakov, košnjo, 
vzdrževanje označevalnih tabel, klopi, miz, ograj, piramid,  kažipotov in informacijskih tabel ter 
računalniške opreme in makete v prvem polletju. 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 3.680 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo postavili varnostno ograjo nad vodnim virom v Ravnici ter izdelali vlogo za 
pridobitev naravovarstvenega soglasja za vzpostavitev vzletišča na Lijaku. Izdelano je bilo tudi 
cenitveno poročilo o oceni neamortizirane vrednosti vlaganj v objekt bivše stražnice na Sabotinu in 
ocena višine mesečne najemnine.  

09034 Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 119.323 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Turistični zvezi Nova Gorica se sredstva dodeljujejo na podlagi sklepa Mestnega sveta MONG št. 
322-26/2015-21 z dne 16.6.2016, ki zvezo pooblašča za opravljanje nalog s področja spodbujanja 
razvoja turizma na območju Občine ter na podlagi programa dela Zveze za tekoče leto. V prvi 
polovici leta so bili financirani stroški zaposlenih, stroški izvedbe dejavnosti, kot so spodbujanje 
razvoja turizma na ravni turističnega območja, trženje celovite turistične ponudbe občine, 
informiranje turistov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj 
obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, delo v TIC-u ter info-točki na Kostanjevici in Erjavčevi 
ulici, poleg tega je bila še financirana priprava kataloga za stalno razstavo doniranih likovnih del ter 
Festival vrtnic. 

09035 Sredstva za programe - Turistična društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni 
občini Nova Gorica v letu 2019. Na razpis je prispelo 16 vlog, izdane so bile odločbe o dodelitvi 
sredstev ter v podpis so bile poslane pogodbe o sofinanciranju. Do sedaj je bilo vrnjenih 14 
podpisanih pogodb, pričakujemo še dve. Sredstva bodo turističnim društvom izplačana na podlagi 
utemeljenih zahtevkov in dokazil v drugi polovici leta 2019. 
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09047 Gospodarjenje z gozdovi 2.999 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za cenitve lesa na panju za prodajo in za nego mestnega gozda 
Panovec v drugi polovici leta. 

09049 Promocija vinske ceste 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za tradicionalno prireditev "Utrinki v kozarcu 2018", ki bo kot običajno v 
avgustu. Realizacija je predvidena v drugem polletju. 

09056 Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil podpisan aneks k pogodbi za izdelavo dosjeja za kandidaturo dediščine prve 
svetovne vojne na Unescov seznam svetovne dediščine. Stroški bodo nastali v drugi polovici leta.   

09062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo srečanja »Izzivi in priložnosti vstopa na tuje trge 
– Italija« v sodelovanju z Gospodarskim uradom Republike Slovenije v Milanu. 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so bila v prvem polletju koriščena v nižjem znesku do 
planiranega. V delu smo poravnali račune za izvedene aktivnosti pomoči pri pripravi prijave 
projekta Restaura ter za pomoč pri pripravi projekta na razpis Norveškega mehanizma. V prihodnje 
je planiran dodaten angažma zunanjih sodelavcev za pripravo mednarodnih, čezmejnih in 
regionalnih projektov (Norveški mehanizem). 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo razdeljena v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica v drugi polovici leta. 

09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega 

prispevka 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razpis za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka bo objavljen predvidoma naslednje 
proračunsko leto. Pred objavo bo potrebno prevetriti in uskladiti Odlok o dodeljevanju finančnih 
spodbud za obdobje naslednje finančne perspektive 2014-2020 saj se obdobje končuje in začenja 
nova finančna perspektiva.  

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in 

investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj bo 
predvidoma objavljen v prvi polovici septembra letošnjega leta. 
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09072 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje projektov 

inovacij 6.260 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij  v letošnjem letu ne bo objavljen saj analiza 
dodeljenih sredstev po projektih in prejemnikih kaže na  to, da z vidika razvoja gospodarstva na 
lokalnem nivoju  dodeljena sredstva ne kažejo na pomemben doprinos k razvoju inovativnega 
okolja v občini. 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih 

aktivnosti podjetij 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis  za spodbujanje promocijskih aktivnosti bo predvidoma objavljen v prvi polovici 
septembra letošnjega leta. 

09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena v skladu s predpisi v drugi polovici leta. 

09078 ROSIE 19.805 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je potekalo četrto obdobje projekta ROSIE, Interreg Central 
Europe, CE1004,  https://www.nova-gorica.si/projekti/2018011912264042/, ki traja do 30.6.2020.  
V okviru projekta so se nadaljevale aktivnosti vzpostavljanja skupnosti turističnih akterjev 
destinacije Vipavska dolina (turističnih ponudnikov, turističnih organizacij, lokalnih skupnosti in 
drugih zainteresiranih deležnikov) pod okriljem portala »Naš borjač«, kjer so bili z namenom 
informiranja, povezovanja in spodbujanja odgovornega inoviranja v turizmu objavljeni različni 
prispevki. V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije so bile načrtovane Design Thinking 
delavnice, ki bodo izvedene jeseni 2019.  

Izvedena je bila udeležba na drugem študijskem obisku in projektnem sestanku v Lublinu, Poljska, 
načrtovane so bile aktivnosti spodbujanja odgovornega inoviranja v turizmu, pripravljena poročila o 
napredku projekta ter ažurirana predstavitvena stran projekta na spletni strani MONG. Projektne 
aktivnosti so potekale skladno z načrtovanim terminskim načrtom projekta, prav tako tudi dinamika 
porabe sredstev. 85% stroškov je financiranih s strani programa Interreg Central Europe, 15% pa iz 
lastnih virov. 

09079 INNOWISE 9.634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 je potekalo četrto obdobje projekta INNO-WISEs, Interreg 
Central Europe, CE1223, https://www.nova-gorica.si/projekti/2018020209415792/, ki traja do 
30.6.2020.  V okviru projekta so bila izvedena srečanja z nacionalnimi deležniki, ki v Sloveniji 
izvajajo projekte s področja socialne ekonomije. V ta namen je bil vzpostavljen strokovni odbor za 
socialno ekonomijo, v katerem sodeluje tudi MONG. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem je bil 
izveden razvoj in testiranje spletne platforme Wisebusiness, namenjene subjektom socialne 
ekonomije. S FUDŠ, ŠENT in zunanjim izvajalcem je MONG za subjekte socialne ekonomije 
organizirala delavnico s področja tržnega komuniciranja.  

Izvedena je bila udeležba na projektnem sestanku v Milanu, priprava poročil o napredku projekta 
ter ažurirana predstavitvena stran projekta na spletni strani MONG. Projektne aktivnosti so 
potekale skladno z načrtovanim terminskim načrtom projekta, prav tako tudi dinamika porabe 
sredstev. 85% stroškov je financiranih s strani programa Interreg Central Europe, 15% pa iz lastnih 
virov. 
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09080 Poslovna cona Kromberk 93.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se je poravnalo nakup zemljišča 1187/35 k.o. Kromberk za PEC Kromberk. 

09081 Ureditev vaškega jedra Lokve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju ni bilo izvedenih aktivnosti s finančnimi posledicami. V drugem polletju je 
predvidena priprava izvedbene dokumentacije za ureditev območja. 

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potek aktivnosti sledi zastavljeni časovnici, potekajo zadnja usklajevanja s mnenjedajalci. Urejajo 
se služnostne pravice. ARSO še ni podal končnega stališča o nujnosti predhodnega postopka. V l. 
2019 sledi še razpis za izvedbo PZI dokumentacije, ter oddaja prijave na MGRT.   

09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je partnerica projekta »WALKofPEACE - Trajnostni razvoj dediščine 
prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom«, ki smo ga skupaj s partnerji prijavili na čezmejni 
program INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020. Mestna občina Nova Gorica v projektu 
sodeluje z investicijo vzpostavitve modernega in inovativnega centra za obiskovalce na Sabotinu in 
nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – park miru. V prvi polovici leta smo objavili javno 
naročilo za obnovo objekta na Sabotinu, z deli pa bomo predvidoma pričeli v mesecu avgustu.  

09084 Delovanje javnega zavoda za turizem 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za začetek delovanja in določena na podlagi finančne 
simulacije, ki je bila usklajena na nivoju treh občin ustanoviteljic in priložena gradivu za sprejem 
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Predvidoma se 
bodo začela koristiti proti koncu leta z začetkom delovanja javnega zavoda oziroma z imenovanjem 
direktorja javnega zavod za mandatno obdobje. 

09085 Evropski park miru 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva ureditev območja na Prevali v spominsko-turistično območje. V prvem polletju 
so potekale usklajevalne aktivnosti s sofinancerji postavitve spominskega obeležja - 
Veleposlaništvo Republike Madžarske ter projektne rešitve. Priprava projektne dokumentacije ter 
izvedba je predvidena v drugem polletju.  

09086 Ureditev vodnega zajetja in korit v Grgarskh Ravnah-izvedba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodana z rebalansom proračuna in bo realizirana v drugi polovici 
letošnjega leta. 
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10004 Preprečevanje zasvojenosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke, skladno z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 
zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14 in 2/16) (v nadaljevanju: 
odlok) je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini 
Nova Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19). Programi s področja zasvojenosti so namenjeni 
ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih oblik zasvojenosti, zdravljenju in 
integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju vseh vrst 
zasvojenosti. Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti je po odloku sestavljeno iz sklopov 
B, C in D in je vezano na proračunsko leto. Sklop B so programi za delo z osnovnošolsko populacijo, 
programi za delo s srednješolsko populacija in programi za delo z eksperimentatorji. Sklop C je 
nizkopražni program. Sklop D sta visokopražni program in reintegracijski program. Letni obseg 
razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine in za leto 2019 znaša 25.000,00 
EUR, in sicer za sklop B je 16.000,00 EUR, za sklop C je 3.000,00 EUR in za sklop D je 6.000,00 
EUR. Odlok določa še namen, upravičence, pogoje, merila in postopek dodeljevanja sredstev za 
financiranje oziroma sofinanciranje programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v javnem 
interesu Mestne občine Nova Gorica in nadzor nad porabo sredstev. Konec meseca junija 2019 in v 
začetku meseca julija 2019 bodo potekli pritožbeni roki na izdane odločbe prejemnikom sredstev, 
nakar jim bodo poslane v podpis Pogodbe o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v letu 
2019. 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 97.242 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

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

 

Financiranje poteka po planu.  

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 21.246 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je organizacija in 
skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe zakonska obveza občine.  

 

V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru 
suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Za 
izvajanje mrliško pregledne je sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova 
Gorica. V skladu s pogodbo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova 
Gorica zagotavljajo sredstva za nemoteno izvajanje mrliško pregledne službe - stalna pripravljenost 
dveh upokojenih zdravnikov in sredstva za vsak opravljen mrliški ogled. 

 

Poleg mrliških ogledov je občina dolžna plačevati tudi stroške sanitarnih obdukcij ter storitve 
povezane s prevzemi pokojnih in prevoze na obdukcijo. Obdukcije se izvajajo na Inštitutu za sodno 
medicino v Ljubljani.   
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Financiranje poteka po planu.  

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje načrtovanih programov je potekalo po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Realizacija 
sredstev je predvidena v drugem polletju. 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 1.244 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje načrtovanega programa je potekalo po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izvedena so 
bila predavanja in predstavitve s področja likovnih umetnosti - Soočanja s sodobno vizualno 
umetnostjo. 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja 28.594 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriškega muzeja je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva se 
nakazuje na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo 
zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10017 Delovanje Galerije 26.739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Galerije je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Izvedel se je prvi del 
razstavnega programa, drugi del programa ter poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi 
polovici leta. Sredstva so se namenila za pripravo katalogov, vabil, za kritike, prevode, lektorje, 
prevoz umetnin, zavarovanje del, oglaševanje, splošne stroške, vezane na razstavni program ipd. 

V prvem polletju je bil izveden naslednji program: 

- Mednarodna slikarska razstava - Five Ladies/5 dam 

- Natalija Šeruga Golob - Salve Regina III 

- 2 generaciji: slikarstvo - poezija (vsakoletna kuratorska razstava) 

- Aleksij Kobal: Podtaknjenci 

10018 Galerija - nakup likovnih del 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani nakupi umetniških del in poraba sredstev so predvideni v drugem polletju. 

10019 Akcije v kulturi - GK 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani program se je izvajal po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izvedene so bile 
delavnice, predstavitve knjig, predavanja, razstave, predstave za otroke, glasbeni nastopi ipd. 
Realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta. 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 8.133 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup knjižničnega gradiva je potekal po planu. Sredstva se nakazuje skladno s prejetimi zahtevki 
in poročili o nakupu in porabi sredstev. 
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10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 446.636 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriške knjižnice je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva se 
nakazuje na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo 
zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 170.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Kulturnega doma je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva se 
nakazuje na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo 
zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 13.348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje programa je potekalo po planu, v prvem polletju so se sredstva namenila za izvedbo 
programov Goriškega vrtiljaka. 

10033 Kinematografija - ART film 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program ART filma in Filmskega gledališča se je izvajal po planu in skladno z načrtovanimi cilji. 
Poraba sredstev je predvidena v drugem polletju. 

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bili nabavljeni zvočniki za potrebe kina. Realizacija sredstev je predvidena v 
drugi polovici leta. 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa in druge načrtovane aktivnosti 
so se izvajale po planu, poraba sredstev je predvidena v drugem polletju. 

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 20.123 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev na področju 
tehnične kulture, skladno z določili veljavnega odloka in letnega programa tehnične kulture. Sredstva 
na postavki so namenjena izvajalcem prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe javnega 
razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. Izvedba financiranja teče po planu. 

10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 110.970 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. 
Sredstva se nakazujejo klubom po ključu 50% ob podpisu pogodbe, preostali del pa po predložitvi 
verodostojnih računovodskih listin ter plačilih le teh. Le za prijavitelje, katerim so bila odobrena 
sredstva v višini več kot 20.000 € se ob podpisu pogodbe nakaže 20% odobrenih sredstev, razlika 
pa po predložitvi ustreznih poročil. 
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Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. 
Izvedba financiranja teče po planu. 

10048 Večje športne prireditve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. 
Sredstva se nakazujejo klubom po realizaciji prireditve na podlagi poročila. Zaradi pozne objave 
javnega razpisa in dejstva, da je izvedba večine prireditev planirana za sredino oziroma konec leta 
bo postavka v glavnini realizirana v drugi polovici leta. 

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 213.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za materialne stroške javnega zavoda in 
plače zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Izvedba financiranja teče po planu. 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijska vzdrževanja so se začela v mesecu maju, ostala pa so predvidena v drugi polovici leta. 
Delo poteka skladno s planom. 

 

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba poteka skladno s planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo najema 
zemljišča potrebnega za pristajanje padalcev na Lijaku. Realizacija ostalega dela postavke je 
planirana v drugi polovici leta. 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 2.063 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so sredstva namenjena za obdarovanje otrok v vrtcih ter v prvi triadi osnovne 
šole ob koncu leta. Realizacija sredstev bo izvedena kot običajno v drugi polovici leta.   

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroških in mladinskih programov in projektov, 
prijavljenih na javni razpis. Sredstva se nakazujejo po ključu 50% ob podpisu pogodbe, preostali del 
pa po predložitvi verodostojnih računovodskih listin ter plačilih le teh. Le za prijavitelje, katerim so 
bila odobrena sredstva v višini več kot 20.000 € se ob podpisu pogodbe nakaže 20% odobrenih 
sredstev, razlika pa po predložitvi ustreznih poročil. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo 
postavka realizirana v drugi polovici leta. 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 107.004 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih ter za materialne 
stroške delovanja javnega zavoda, E-hiše in medgeneracijskega centra v Čepovanu. Nakazila 
potekajo na podlagi mesečnih najav. Izvedba financiranja teče po planu. 
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10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 165.054 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in Sklepa o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19). 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 2.034.341 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

V šolskem letu 2018/19 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1.140 
otrok, v 65 oddelkih.  

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok, ki so 
vključeni v javne vrtce v Mestni občini Nova Gorica in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko 
ceno in zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Sredstva se 
zagotavljajo po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za 
oblikovanje cen programov. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0 % do 77 % cene 
programa. O tej pravici odločajo pristojni centri za socialno delo. 

 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in Sklepa o določitvi cen programov v javnih 
vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19). 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o vrtcih, smo v proračunu zagotovili sredstva za nakup opreme in investicijsko 
vzdrževalna dela v javnih vrtcih, ki se v glavnem izvajajo v poletnih mesecih.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in letnih pogodb z vrtci. 

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

 

10082 Dejavnost osnovnih šol 304.940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2018/19 vključeno 
sledeče število učencev: 

1. Branik: 8 oddelkov, 124 učencev. 

2. Čepovan: 5 oddelkov, 53 učencev. 

3. Dornberk: 14 oddelkov, 254 učencev. 

    POŠ Prvačina: 3 oddelki, 50 učencev. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 26 oddelkov, 664 učencev. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 19 oddelkov, 482 učencev. 

    POŠ Ledine: 13 oddelkov, 327 učencev. 

6. Solkan: 21 oddelkov, 498 učencev. 
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    POŠ Trnovo: 2 oddelka, 23 učencev. 

    POŠ Grgar: 3 oddelki, 52 učencev. 

7. Šempas: 18 oddelkov, 313 učencev. 

8. Kozara Nova Gorica: 7 oddelkov, 52 učencev. 

V vse osnovne šole je vključenih 2.892 učencev, v 139 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim 
letom se je število povečalo za 1 oddelek oziroma za 82 učencev.  

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

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

 

Mestna občina Nova Gorica financira: 

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

- sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi in 
normativi. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 12,65 delavcev, za katere je potrebno 
mesečno zagotoviti predvidoma 27.708,25 EUR.  

 

Zaposleni predstavljajo:  

- drugi strokovni delavci v 1. razredu, ki se financirajo 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 delavci, kuharji, vozniki in drugi delavci, ki se financirajo na osnovi sklepa župana 
Mestne občine Nova Gorica št. 600-10/2013-16 z dne 30.01.2019. 

 

V primeru, da se posamezni delavec upokoji, odide na dopust, drugo delovno mesto ali iz javnega 
zavoda, Mestna občina Nova Gorica ne bo zagotavljala sredstev za njegovo nadomeščanje. V 
primeru, da osnovna šola razpolaga s   prostim delovnim mestom (oz. deležem), ki bo financirano 
iz državnega proračuna, se nadstandardno zaposlene delavce prerazporedi na ta prosta delovna 
mesta, za katere izpolnjujejo pogoje. 

Zgoraj navedeno ne velja za zaposlitve drugih strokovnih delavcev v oddelkih 1. razreda, ki se 
financirajo skladno s sklepoma Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in za zaposlitve 
voznikov, ki izvajajo prevoze učencev, skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Delež delovnega mesta za 
jutranje varstvo, ki ga izvajajo delavci šol, se financira glede na potrebe šol, vendar največ v 
deležu, ki je že določen. 

 

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, smo v proračunu zagotovili 
sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah, ki se v glavnem 
izvajajo v poletnih mesecih. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in letnih pogodb. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
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10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 17.162 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri 
Gorici. V Glasbeno šolo je vključenih skupno 621 učencev v 34 oddelkih. Skladno z veljavno 
zakonodajo, smo zagotavljali sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno 
pogodbo (regres za prehrano in prevoz na delo).  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

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

 

10093 Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza 49.085 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s pogodbo z Univerzo v Novi Gorici smo zagotovili sredstva za sofinanciranje dveh 
študijskih programov Akademije umetnosti, ki se izvaja v Novi Gorici in v Gorici, v Italiji, v katera je 
v š. l. 2018/19 vključenih skupaj 53 študentov, od tega 1 s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Nova Gorica in sicer. 

- Digitalne umetnosti in prakse 1. stopnja: 

- Medijske umetnosti in prakse 2. stopnja: 

 

Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne letne pogodbe. 

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

10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o izobraževanju odraslih, smo v proračunu zagotovili sredstva za materialne 
stroške za OŠ, nakup opreme, investicijsko vzdrževalna dela in sofinanciranje projekta 
Večgeneracijski center. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

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

10101 Prevozi učencev 305.792 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

10103 Pomoč za novorojence 46.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
108/12) so starši ob izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne 
pomoči ob rojstvu otroka. Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500,00 EUR za 
vsakega živorojenega otroka. 
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10105 Financiranje družinskega pomočnika 46.429 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic 
družinskega pomočnika. Mestna občina je v prvih štirih mesecih leta 2019 zagotavljala mesečno 
sredstva za 9 družinskih pomočnikov, od maja naprej pa se je število družinskih pomočnikov 
povečalo za enega.  

 

Financiranje poteka po planu. V primeru, da se bo število upravičencev do družinskega pomočnika 
povečalo, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.   

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 310.289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

V prvi polovici leta 2019 smo doplačevali domsko oskrbo v povprečju za 73 občankam in občanom 
v 24 domovih upokojencev. V povprečju je število občank in občanov, katerim doplačujemo 
domsko oskrbo v primerjavi z letom 2019 približno enako, saj je potrebno upoštevati tudi umrljivost 
upravičencev do doplačila.  

 

V okviru proračunske postavke se krijejo tudi stroški bivanja v stanovanjski skupini, ki ni 
organizirana v okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v stanovanjski skupini je 
občanom priznana z odločbo v skladu z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini 
Nova Gorica. Občina je v prvem polletju sofinancirala bivanje v stanovanjskih skupinah 6 občanom. 

 

Poraba sredstev poteka po planu. 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 96.381 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Sofinanciranje neprofitnih in tržnih najemni poteka po planu.  

10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti 60.351 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica že vrsto let v okviru občinske denarne socialne pomoči pomaga 
materialno, socialno ali kako drugače ogroženim posameznikom in družinam v občini. Upravičenci, 
kriteriji in postopki dodeljevanja in izplačevanja pomoči so določeni z Odlokom o socialnih in drugih 
pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12). Osnovni znesek denarne socialne 
pomoči po odloku znaša 500,00 EUR. Višina odobrene denarne socialne pomoči je odvisna od 
materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine. Denarna socialna pomoč je namenjena 
za regresiranje šolske prehrane, kjer je organizirana; za subvencioniranje letovanj otrok in 
mladostnikov ter šole v naravi za osnovnošolce; za nakup šolskih potrebščin; za pomoč pri plačilu 
dijaških in študentskih vozovnic; za pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih in tehničnih pripomočkov 
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za potrebe rehabilitacije ter zdravstvenih in drugih stroškov, ki so nujno potrebni, stroškov zanje pa 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije; za pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih 
potrebščin, ozimnice ali kurjave; za doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega 
ali več družinskih članov ter za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne 
ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca in ki niso kriti iz morebitnih drugih virov 
občinskega proračuna (plačilo najnujnejši položnic, pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov, plačilo 
toplih obrokov, začasnih prenočišč...).   

10110 Pogrebni stroški 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške 
pogreba, se na osnovi podatkov pridobljenih s strani Upravne enote Nova Gorica in Centra za 
socialno delo Nova Gorica, pogreb v najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev. 

 

Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. je sklenjena letna pogodba o financiranju osnovnih 
pogrebov. V prvi polovici leta ni bilo potrebe po izvedbi osnovnega pogreba.  

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 16.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva se namenjajo za delovanje in izvajanje programa Območnega združenja 
Rdečega križa Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem križu 
Slovenije. Z izvajalcem je sklenjena letna pogodba. Sredstva se v skladu s pogodbo izplačujejo za 
delovanje in programe, ki obsegajo oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in 
skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne pomoči, programi krvodajalstva in darovanja 
organov, nastanitveno enoto, skrb za boljšo kakovost starejših in otrok, ekipo prve pomoči in 
projekt "Donirana hrana", na podlagi zahtevkov v četrtinah. V prvi polovici leta je bil poravnan en 
zahtevek.  

 

Financiranje poteka po planu.  

10130 Najemnina prostorov za VIRS 75.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru planiranega. Skozi postavko se financira 
najemnino in obratovalne stroške za VIRS.  

10143 Program Kulturnega doma 41.295 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je izvedel prve del glasbenega programa (Glasbeni abonma, Grajske 
harmonije, Glasbena mladina itd.), program se je izvajal po planu in skladno z načrtovanimi cilji. 
Sredstva so bila delno porabljena na osnovi prejetih zahtevkov z ustreznimi dokazili. 

10145 Sofinanciranje kulturnih projektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, izdane 
so bile odločbe. Realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta. 

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 97.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje 
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in športno rekreativno vadbo, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica. Financiranje 
poteka na podlagi mesečnih najav. Izvedba poteka skladno s planom. 

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica 
ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini 
Nova Gorica in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in 
projektov s področja socialne dejavnost. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 
2019 je ta zaključen. Prijaviteljem so bile izdane odločbe oz. sklepi. Z izbranim izvajali bodo v juliju 
sklenjene pogodbe, na podlagi katerih bodo izplačana sredstva za programe/projekte v višini 50 % 
odobrenih sredstev. Preostanek sredstev pa bo izvajalcem nakazan po dostavi ustreznega 
končnega/delnega poročila o izvedbi sofinanciranih programov in projektov. 

 

V prvi polovici ni porabe sredstev, ker z izvajalci še ni bilo sklenjenih pogodb. Sredstva bodo 
porabljena v drugi polovici leta.   

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 9.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica se je izvajal po planu in skladno z 
načrtovanimi cilji. V prvem polletju so bila sredstva delno porabljena za izvajanje strokovnih in 
organizacijskih del ter območnega in medobmočnega programa. Objavljen je bil javni razpis za 
sofinanciranje kulturnih programov, poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta, po prejemu 
zahtevkov in ustreznih poročil. 

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 24.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, je potekalo po planu in skladno 
z načrtovanimi cilji. Sredstva se nakazuje na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za 
plače in stroške povezane s plačo zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z 
ustreznimi prilogami. 

10151 Program Pomoč na domu 242.413 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Sofinanciranje poteka po planu. 

10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vse postopke in stroške vezane na dosedanje aktivnosti je v sodelovanju z Mestno občino Nova 
Gorica vodil in prevzemal Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica, ki bo tudi investitor v 
Zdravstveni dom Nova Gorica. 
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10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila ponovno aktivirana pri prvem rebalansu. V l. 2019 je predvideno naročilo projektne 
dokumentacije DGD in PZI za dopolnitev iz naslova sprememb in dopolnitev požarne varnosti, s 
katero bi racionalizirali izvedbo. 

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante Čepovan,  program Centra za zdravljenje 
odvisnosti in sofinanciranje cepiva proti klopnemu meningoencefalitsu (KME) v okviru promocijske 
akcije cepljenja. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in 
kritje stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 
2019 se s strani mestne občine namenjajo sredstva za sofinanciranje delovanja ambulante 
Čepovan, za sofinanciranje Centra za zdravljenje  odvisnosti – slednjega sofinancirajo občine 
Severno Primorske (Goriške razvojne) regije in sofinanciranje cepiva proti KME. Pogodbe o 
sofinanciranju ambulante Čepovan  so bile podpisane, sredstva bodo nakazana po prejemu 
poročila s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in Zobozdravstveno varstvo proti koncu 
leta. Pogodba za sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti je bila posredovana občinam v 
podpis, sredstva bodo nakazana konec leta po prejemu ustreznega poročila. Pogodba z 
Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica za izvedbo promocijske akcije cepljenja proti 
KME je bila podpisana. Promocijska akcija cepljenja je bila izvedena, sredstva bodo porabljena v 
drugi polovici leta.  

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- 

Izgradnja pokritega bazena 19.971 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil s sklepom o neizbiri - ponudba je presegala razpoložljiva sredstva zaključen 
postopek JN za izbiro izvajalca. Sočasno je bila sprejeta odločitev o spremembi tehnične rešitve - 
zamenjava klasične bazenske školjke z umestitvijo dvižnega dna ter preprojektiranje rešitve 
objekta v skoraj nič-energijski objekt. Posledično bo z investicijo možno kandidirati tudi na javni 
razpis EKO sklada. 

V okviru proračunske postavke bo izveden investicijski projekt Optimizacija in aktivacija površin 
športnega parka Nova Gorica - izgradnja pokritega bazena. Priprava projekta je trajala več let, 
vključno s pripravo zasnove celotne ureditve športnega parka, ki se je nadaljevala v pripravo idejne 
rešitve ureditve osrednjega prehoda ter projekta izgradnje mestnega pokritega bazena. Vzporedno 
se je za investicijski projekt zagotovilo vire financiranja in sicer iz sredstev celotnih teritorialnih 
naložb - CTN. V letu 2018 je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za okolje in prostor oddala 
vlogo za neposredno potrditev operacije/projekta z namenom pridobitve  sofinanciranja 
operacije/projekta v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020«, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in 
dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), 
zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa. Ministrstvo za 
okolje in prostor je na podlagi  pozitivne odločbe Službe vlade za razvoj in kohezijsko dne 
24.1.2019 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije št. 544-30/42018/19, na podlagi katerege lahko 
mestna občina, kot upravičenec črpa sredstva za sofinanciranje. 

V letu 2019 je predvidena izdelava PHPP analize za dosego pogojev skoraj nič energijskega 
objekta in novelacija DGD in PZI dokumentacije za izgradnjo objekta pokritega bazena dim. 
20,50*25,00 m z umestitvijo dvižnega dna, z manjšim bazenom 8,00*4,40 m, in z karakteristikami 
objekta kot skoraj nič energijskega objekta, ki bo zagotavljal potrebe po izvajanju športnih, 
rekreativnih in drugih programov  in predvsem zagotavljal možnost vodne vadbe tako otrokom, kot 
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odraslim in posameznim skupinam, ki jim je vodna vadba pomembna tudi z vidika izboljšanja 
zdravja.  

10175 Program Mladinskega centra 25.011 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah 1.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Financiranje poteka po planu. 

10179 Vrtec Grgar 12.977 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pridobljena so vsa zemljišča za izvedbo predmetne investicije. V pripravi je razpis za naročilo 
projektne dokumentacije in gradnje zunanje ureditev in objekta. 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini 
Nova Gorica v letu 2019 je zaključen, prejemnikom sredstev so bile izdane odločbe. Realizacija 
projektov in poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta, nakazilo sredstev je načrtovano po 
zaključku del in prejemu ustreznih poročil ter dokazil o porabi sredstev. 

10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju ni bila realizirana. Realizacija nakupa se bo izvedla v drugem polletju. 

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 2.772 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred letno otvoritvijo gradu so nastali stroški zaradi rednega vzdrževanja objekta ter stroški 
povezani s koordiniranjem aktivnosti ob otvoritvi gradu ter z vodenjem obiskovalcev.  

10194 RESTAURA 91.348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt RESTAURA je bil do 31. 5. 2019 uspešno izveden in zaključen. V juniju 2019 potekajo še 
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zaključne aktivmnosti /poročanje.  

 

doseženi so bili vsi načrtovani rezultati projekta.  

10195 Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti MONG 63.931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela na vseh štirih objektih so se zaključila, pripravljeni so bili končni obračuni, oddano je bilo 
končno poročilo. 

10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je nadaljevanje urejanja objekta nekdanjega samskega doma za namene skupnostnih 
programov. Izdelana je PZI projektna dokumentacije, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, pripravlja 
se razpis za izbiro izvajalca GOI del. Pridobljen je vir sofinanciranja za bivalne enote v 2. 
nadstropju in vir za sofinanciranje informacijske pisarne in prostore centra za mentalno zdravje v 
pritličju. Prostori za brezdomce v 1. nadstropju se financirajo iz lastnih sredstev. Izdelana je bila 
dopolnitev projektne dokumentacije za nov program Centra za duševno zdravje v pritličju objekta in 
nova razdelitev stroškov.  V letu 2019 je predvidena izvedba cca. 20% GOI del. 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v 

javnih vrtcih v MONG 5.339 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v šestih javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, 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: 

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

-  začasni izpis v poletnih mesecih. 

 

Cilj izvajanja je upoštevanje Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19). 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v 

javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih, 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: 

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

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

 

Cilj izvajanja je upoštevanje Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19). 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10203 Evropska prestolnica kulture 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Realizacijo se v večjem obsegu pričakuje v drugi polovici leta. 
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10204 Center za krepitev zdravja 207.983 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekt je zgrajen in prevzet v uporabo. V pripravi je končni obračun, na podlagi katerega se 
pripravi uskladitveni aneks k pogodbi. 

10205 URBINAT 7.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obravnava območje ob Kornu, za katerega naj bomo v sklopu projekta naredili idejna 
zasnovo ureditve na območju s pomočjo participacije javnosti in sonaravnih rešitev. Do sedaj je na 
projektu zaposlena ena oseba za polovični delovni čas, polovična zaposlitev pa je predvidena še 
za eno osebo. Stroški so do sedaj nastali zaradi službenih potovanj na projektne sestanke, za 
plačo ter za opremo. 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvaja se pregled in pridobivanje projektne dokumentacije Ministrstva za šolstvo, za katero je 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Iz slednjega bo razvidna ali se programsko in upravno lahko 
povzame obstoječo projektno dokumentacijo, ali bo potrebno naročilo nove. 

10207 GREVISLIN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta  GREVISLIN je razvijati trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno 
dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, krepiti ozaveščenost in ukrepe 
za trajnostni čezmejni razvoj. Cilj uresničuje programski specifični cilj z vidika krepitve celostnega 
upravljanja ekosistemov za trajnostni razvoj (dolgoročno načrtovanje zelene infrastrukture, 
spremljanje voda in pilotni ukrepi). 

Mestna občina je v prvem polletju sodelovala v projektnih aktivnostih čezmejnega projekta, ki so 
bile predvsem vezane na "mehke" aktivnosti. V okviru projekta je predvidena izvedba pilotnih 
investicij na območju MONG ter na območju Občine Šempeter-Vrtojba ter priprava projektne 
dokumentacije za Občino Miren-Kostanjevica. Aktivnosti bodo (delno) izvedene v 2019, večina pa v 
naslednjih letih. 

10208 OŠ Šempas - oprema 70.717 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija sofinancirana s strani Ministrstva za šolstvo je zaključena. Skladno z dogovorom z OŠ 
Šempas bodo dodatno izvedena manjša dela v telovadnici v nadstoplu (beljenje in odstranitev 
prezraćevalnih kanalov nedelujoče, zastarele naprave). 

10209 Celovita prenova OŠ Milojke Štrukelj 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi je razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca izvedbe storitve  - priprava PZI 
dokumentacija za energetsko sanacijo in prenovo objekta osnovne šole.  

10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za: 
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1. letni program športa, ki ga Javni zavod za šport financira in ni stvar javnega razpisa (skupni 
program) in sicer: 

- plavalno opismenjevanje, 

- šolska športna tekmovanja 

2. športno rekreativne prireditve kot so npr:  

- Športnik Goriške, 

- Soška regata,  

- Goriški tek in hoja za upanje,  

- Mali Goriški maraton,  

- Mini olimpijada, 

- Tek treh vrhov 

 

3. sredstva za namen organizacije štarta ene izmed etap Dirke po Sloveniji. 

 

Izvedba večine aktivnosti je predvidena za drugo polovico leta. 

10212 Dvigalo na OŠ Milojka Štrukelj 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključen je postopek zbiranja ponudb za ureditev osebnega dvigala pri objektu Osnovne Šole 
Milojke Štrukelj. Izvedba dvigala in predaja dvigala v uporabo je načrtovana do 20.9.2019. 

10213 Nabava reševalnega vozila - NRV tipa B 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina je uspešno kandidirala na javnem razpisu za pridobitev sredstev Ministrstva za 
zdravje za sofinanciranje občinskih investicijskih projektov. V teku je postopek JN za izbiro 
izvajalca za nakup reševalnega vozila Javnega zavoda Zdravstveni dom Nova Gorica. 

10214 Projekt SEEME IN 259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mednarodni Projekt j v zagonski fazi v kateri boddo konkretneje opredeljene aktivnosti. MONG 
sodeluje, kot projektni partner. Aktivnosti se nanašajo na spodbujanje podjetništva in izboljšanje 
poslovanja pri določenih ciljnih skupinah. 

10215 Rekonstrukcije kuhinje OŠ Dornberk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila pripravljena izvedbena projektna dokumentacija. Izvedba je predvidena v 
drugi polovici leta. 

10216 Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. 

faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripravljena je bila IDZ dokumentacija ter prijava na JR Fundacije za šport. V pripravi je PZI 
dokumentacija ter izvedba v drugem polletju 2019. 
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10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom je v proračun umeščena postavka za izvedbo prenove OŠ Čepovan - I. faza ureditev 
kotlovnice. Investicija bo izvedena v drugem polletju. 

10218 Preplastitev športnega igrišča na Pristavi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila aktivirana pri prvem rebalansu. Sledi naročilo preplastitve obstoječe športne 
površine na Pristavi.  

10219 Sanacija letnega bazena 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila aktivirana pri prvem rebalansu. Realizacija se pričakuje v 2. polletju. 

10220 OŠ Frana Erjavca - rekonstrukcija telovadnice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila aktivirana pri prvem rebalansu. V l. 2019 bo naročena izvedena PZI dokumentacija 
s katero se bo določalo obseg del in opreme za ustrezno izvajanje programa šole, ter vsebino 
prijave na Fundacijo za šport.  

10224 Dnevni center za starejše občane 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila vzpostavljena z rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2019 v juniju 2019. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2019. Sredstva so 
namenjena za projektno dokumentacijo. 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, 

DURS..) 16.574 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so se v prvi polovici leta pokrivali stroški tiskanja položnic, mesečni stroški povezani s 
plačevanjem položnic brez provizije za občane pri Delavski hranilnici, stroški Banke Slovenije, 
stroški gotovinskega poslovanja ter nadomestilo za vzdrževanje stanja vrednostnih papirjev za 
polovico leta. Visok strošek predstavlja tudi vodenje prosto razpoložljivih sredstev pri banki v 
skladu z bančno tarifo, ki ga je potrebno pri vseh banka plačevati za prosta sredstva, ki niso 
vezana, kar v zadnjih letih predstavlja nov strošek. 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 100.855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica kot edina ustanoviteljica stanovanjskemu skladu, na podlagi sklenjene 
pogodbe, v celoti zagotavlja sredstva za delovanje. V prvi polovici leta so bila mesečno 
nakazovana sredstva, v skladu s potrjeno sistemizacijo in zasedenostjo delovnih mest na skladu. 
Realizacija je ob polletju skladna z zastavljenim planom, kar pomeni da bo postavka do konca leta 
realizirana v skladu s predvidevanji. 



72 

 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 55.148 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so se mesečno, skladno z amortizacijskimi načrti poravnavali stroški obresti za 
dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. Predvideno dolgoročno zadolževanje v 
letošnjem letu še ni bilo izpeljano, zato stroški zanj še niso nastali. Na postavki so v manjši meri 
predvidena tudi sredstva obresti za morebitno likvidnostno zadolževanje, ki ga še nismo 
potrebovali. Zaradi tega in ker ostaja 6-mesečni euribor še vedno negativen so realizirane obresti 
precej nižje od predvidevanj, kar pomeni, da postavka do konca leta verjetno ne bo realizirana v 
celoti. 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 3.080 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in vodenju evidenc javne infrastrukture, ki jih v imenu mestne 
občine vodijo izvajalci gospodarskih javnih služb in jim je bila infrastruktura za izvajanje 
gospodarskih javnih služb dana v najem. Dela se izvajajo tekom celega leta, obračun del pa se 
praviloma opravi v drugi polovici leta. 

11023 Stroški zadolževanja 1.450 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta poravnani stroški vodenja dolgoročnega kredita, 
ki se obračunavajo enkrat letno skladno z amortizacijskim načrtom. Zadolževanje ki je bilo 
predvideno za letošnje leto še bi bilo izpeljano, zato stroški v zvezi s tem zaenkrat še niso nastali, 
kar vpliva na nižjo realizacijo od predvidene. 

12013 Obnova prostorov v Sokolskem domu v Prvačini - participativni 13.644 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se realizira v skladu s predvidenim obsegom in načrtom, KS sodeluje z lastnimi sredstvi. 
Glede na zamike izhajajoč iz težav pri organizacij sredstev, je predviden zaključek del v okt. 2019. 
Predvidena poraba je 20.000 EUR.  

12014 Ureditev vrta na gradu Rihemberk - participativni 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila s predlagatelji usklajena delna sprememba /lokacija ureditve vrta ter 
naročena priprava zasnova ureditve ter izvedeno usklajevanje z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine. Sledi priprava izvedbene dokumentacije ter izvedba po zaprtju gradu za javnost 
(oktobra). 

12019 Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila uskladitev s predlagatelji o izvedbi ureditve igrišča ob predvideni novogradnji v 
objekt doma Krajevne Skupnosti-Osek – Vitovlje.Za opremo otroškega igrišča ob objektu 
predvidenega objekta KS Osek Vitovlje so pridobljene okvirne ponudbe. Izvedba je predvidena v 
juliju 2019. 
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13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 

Gorica in Občine Brda  91.345 €  

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana. V drugem polletju nameravamo kupiti  licenco za 
naložitev aplikacije na prenosne enote za redarje, katera bo veljala do prekinitve pogodbe z 
Inpores-om.  Iz postavke se krije  še mesečne stroške rednega vzdrževanja programa v skladu s 
pogodbo.  

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 81.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plače in drugi izdatki so realizirane v okviru predvidenega in sicer so plače usklajene z Katalogom 
delovnih mest organa skupne občinske uprave.  

13003 Posebni material in storitve 1.484 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za izobraževanje so bili porabljeni v okviru predvidenega.  Večje izdatke se pričakuje v 
drugem polletju, ker bomo zaposlili novega redarja, ki bo moral opraviti tromesečno izobraževanje. 
Sredstva namenjena za uniforme se bo porabilo v enkratnem znesku.  

13004 Nakup goriva in vinjet 276 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški goriva so v mejah predvidenih.  

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za 

registracijo 865 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški popravil vozil so tekoči. Vsi stroški v zvezi z registracijo in zavarovalno premijo avtomobilov 
so bili že realizirani.  

13006 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 696 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je v okviru predvidenega. Večina sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta, predvsem za 
aktivnosti okrog prvega šolskega dne in ostale akcije v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.  

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 628 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški pisarniškega materiala, tiskarskih storitev in poštnine so bili v prvem polletju realizirani v 
okviru predvidenega. 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.443 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški energije, vode, komunalne storitve so bili v okviru predvidenega. Stroške se delno zaračuna 
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občini Brda  na osnovi 7. člena Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in 
drugih razmerjih med MONG in Občino Brda (450 EUR mesečno). 

 

21 KS BANJŠICE  10.407 €  

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Banjšice 4.691 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je v teku. 

21102 Delovanje  KS Banjšice 4.638 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba za sejnine, pogostitev vojnih veteranov, čistilna akcija. 

21103 Prireditve in praznovanja  KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev bo za praznik košnje 27.7. in 28.7.2019. 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ni še realizirano. 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.078 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zamenjava vrat, vodovodnega ventila ter pleskanje prostorov. 

22 KS BRANIK 22.029 €  

22101 Delovanje KS Branik 10.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilje, ki smo si jih v Krajevni skupnosti zastavili za prvo šestmesečje, smo poskušali v čim večji 
meri realizirati.  

Svet KS se je krajanom predstavil z obiskom zaselkov v krajevni skupnosti in se na terenu seznanil 
s problemi, ki smo jih evidentirali v plan dela štiri letnega mandata.  

Zavedamo se, da imamo na razpolago premalo finančnih sredstev za realizacijo vseh načrtovanih 
projektov. Upamo pa, da bomo z MONG reševali probleme, ki ogrožajo življenje krajanov.  
Najnujnejše so: sanacija dotrajanega vodovoda na železniško postajo, omejitev težkega tovornega 
prometa na relaciji Branik – Potoče, dokončanje varne šolske poti in kanalizacije. Tako smo v 
sodelovanju z občinsko civilno zaščito že uspešno sanirali dve nevarni gradnji.  

Krajevna skupnosti sodeluje tudi pri prireditvah na gradu, čistilnih akcijah, posoja mize in klopi... 

Zgledno sodelujemo z vsemi društvi in z osnovno šolo Branik. V prihodnje pa nameravamo naše 
sodelovanje še nadgraditi.  
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22102 Prireditve in praznovanja -  KS Branik 2.832 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V januarju smo sodelovali pri organizacije proslave pri spomeniku padlih borcev na Pedrovem in 
proslavo ob krajevnem prazniku (15.februarja). Pomagali smo pri organizaciji odprtja nove sezone 
na gradu Rihemberk.  V Domu kulture so se zvrstile razne prireditve, na primer, prireditev ob 10. 
obletnici plesne skupine plesnega društva Be funky, prireditev V vrtcih so pesmice doma, šolska 
prireditev Pozdrav pomladi, srečanje društva upokojencev, srečanje KO ZB Branik, prireditev 
Primorska poje, gledališka predstava dramske skupine Brce in druge. Junija je na igrišču Krajevna 
skupnost pripravila zabavno prireditev Skok v poletje z nastopajočimi lokalnimi glasbenimi izvajalci 
ter plesnimi in glasbenimi točkami vrtca in šole.  

Prostori v KS so najmanj tri krat na teden zasedeni z raznimi programi. To kaže na izredno 
zanimanje za uporabo prostorov, ki so v kulturnem domu številni. V KS smo zelo zainteresirani za 
oddajanje prostorov, vendar nas hkrati prevzema tudi bojazen zaradi dotrajane strehe in neurejene 
dokumentacije.  

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 1.911 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela so se izvajala na cesti proti Pedrovemu. 

Ker je v naši KS zaradi dotrajanih vodovodnih cevi vse več vaških poti prekopanih, bo na določenih 
odsekih potrebna nova asfaltacija. 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.779 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsa dela na pokopališču in v njegovi okolici s pogodbo ureja pogrebni zavod Benko. Še vedno ni 
realiziran že dolgo pripravljen projekt mrliške vežice.  

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja -  KS 

Branik 5.474 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za : 

- obnovo obcestnega zidu na mostu za železniško postajo, 

- urejanje dokumentacije za popravilo kanalizacije v kulturnem domu. 

- popravilo in zamenjavo vodovodne instalacije in odtokov v kulturnem domu 

- čiščenje odtokov. 
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23 KS ČEPOVAN 6.525 €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Čepovan 0 € 

23102 Delovanje KS Čepovan 4.802 € 

23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan 766 € 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 0 € 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 957 € 

24 KS DORNBERK 18.627 €  

24101 Delovanje KS Dornberk 6.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje KS Dornberk je v prvem polletju 2019 potekalo skladno s programom in zastavljenimi 
cilji.  Svet KS se je sestal na šestih rednih sejah in obravnaval tekočo problematiko, se posvečal 
predlogom, pobudam in pritožbam krajanov in jih skušal po najboljših močeh sprotno reševati.  
17.4.2019 smo se udeležili spoznavnega sestanka z g. županom in č lani njegovega kabineta.  
Svet se je sestal tudi na razširjeni seji s predstavniki MONG in jih seznanil s priorItetami   KS v tem 
mandatnem  obdobju. Svet KS se je sestal tudi na treh izrednih sejah z lastniki zemljišč, kjer naj bi 
potekala bodoča trasa plinovoda.  Člani sveta še vedno aktivno spremljamo reševanje problematik 
nezavarovanega železniškega prehoda v zaselku Saksid in nadaljevanju urejanja pešpoti 
Dornberk-Prvačina, reševanje poplavne problematike potoka Potok, dokončanje pločnika   
Dornberk – Draga in obnovo Potarjeve hiše. Veliko energije smo vložili tudi v reševanje 
problematike  avtobusnih postajališč v Prešernovi ulici in na Saksidu.  Prav tako se v naši KS 
pripravljamo tudi na obnovitev javne razsvetljave. Udeležili smo se vseh občnih zorov lokalnih 
društev in se seznanili z njihovim delovanjem. Zgledno sodelujemo tudi z Osnovno šolo Dornberk. 

24102 Prireditve in praznovanja -  KS Dornberk 3.958 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2019 je bilo v naši KS veliko prireditev in praznovanj, ki jih je organizirala KS ali 
sodelovala  z  Osnovno šolo Dornberk in lokalnimi društvi. V januarju smo sodelovali na božičnici, v 
februarju smo v sodelovanju s PGD pripravili kurentovanje,  v marcu smo ob dnevu žena pripravili 
gledališko predstavo in s cvetjem obdarili naše krajanke  in organizirali glasbeni večer GLAS 
HARMONIKE v Dvorani Čuklja,   V juniju smo sodelovali na tradicionalni prireditvi GLASBNI 
VEČERI TABOR 2019,, na zaključni prireditvi skupine TA DEM in mažoretk ter sodelovali pri 
svečanem dvigu zastave, ki so ga izvedli veterani. 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk 406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sproti smo na pobude krajanov urejali poškodovane in dotrajane krajevne poti, Še vedno urejamo 
dokumentacijo za asfaltacijo dveh ulic v naši KS in računamo, da nam bo MONG čim prej 
pomagala urediti meritve in lastninske probleme na le-teh. Čakamo tudi na razpoložljiv termin 
izvajalcev. 
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24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni 

objekti 7.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč (Dornberk in Zalošče) poteka s pogodbenim upravljalcem. 
Izvedli smo  obnovo dotrajanega  in poškodovanega  pokopališkega  zidu na pokopališču 
Dornberk. Ponovno želimo opozoriti, da v naši KS še nimamo mrliške vežice, zato prosimo 
strokovne službe pri MONG, da v letu 2019 pristopi k urejanju gradbene dokumentacije, saj imamo 
idejne projekte že kar nekaj let pripravljene. 

 

ZAKLJUČEK 

V drugem polletju 2019 nas čaka še veliko dela, vendar smo prepričani, da nam bo uspelo 
realizirati vse zastavljene naloge z željo, da našim krajanom zagotovimo boljše bivanjske in 
okoljske pogoje, obiskovalcem in turistom pa lepe vtise ob bivanju pri nas.  

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO  2.810 €  

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 960 € 

25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino 1.290 € 

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino 0 € 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča in 

poslovilni objekti 561 € 

25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS 

Gradišče nad Prvačino 0 € 

26 KS GRGAR 10.313 €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Grgar 0 € 

26102 Delovanje  KS Grgar 5.126 € 

26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar 2.310 € 

26104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Grgar 0 € 

26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- pokopališča in poslovilni objekti 2.877 

€ 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 6.978 €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Grgarske Ravne - Bate 1.311 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabava in montaža magnetnih tabel v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah.  
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Nabava in montaža informacijske table pri močilu v Podlakah in informacijske table vodnjaka v 
Grgarskih Ravnah. 

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate 4.884 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

1. Člani Sveta smo se v letu 2019 petkrat sestali na redni seji Sveta KS. 

2. Redno smo izvajali tekoče obveznosti za nemoteno delovanje. 

3. 6.4.2019 smo na povabilo Zeliščnega centra v Grgarskih Ravnah sodelovali na dogodku »Dan 
za spremembe«.  

V sodelovanju z domačini in člani čebelarskega društva Nova Gorica smo: 

• počistili čakalnice (Zabrdo, Grgarske Ravne, Bate, Sveto in Podlaka) in pobelili čakalnico v 
Grgarskih Ravnah; 

• ob lokalni cesti od Zabrda do Banjšic pobirali odpadke; 

• v sodelovanju s Komunalo Nova Gorica d.d. organizirali dostavo kosovnih kontejnerjev in 
odvoz kosovnih odpadkov v Grgarskih Ravnah in Batah za vse krajane KS.  

4. Postavili smo novo leseno oglasno tablo v Batah.  

5. Sklenili smo podjemno pogodbo z gospodom Danilom Mužičem za košnjo in čiščenje javno 
dobrih površin (pokopališče, okolica otroških igral, okolica čakalnice v Zabrdem in okolica kala – 
Podlaka) za obdobje od 1.5.2019 do 31.12.2022. 

27103 Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

7.6.2019 smo v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah, v sodelovanju z avtorji knjige in gostjo 
ga. Vlasto Nussdorfer, organizirali predstavitev knjige z naslovom Krčme in gostilne na Trnovsko-
Banjški planoti. 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate 0 € 

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča in 

poslovilni objekti 783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajali smo tekoča vzdrževalna dela na pokopališču (košnja in čiščenje).  

Na seji Sveta KS smo se dogovorili, da se od 1.5.2019 dalje ne bo več škropilo okolice grobov s 
sredstvi za uničevanje plevela, zaradi varstva okolja in pritožb najemnikov grobov, da se s škropivi 
uničuje rože, ki so posajene na grobovih. 

Poskrbeli smo za košnjo in čiščenje okolice kala v zaselku Podlaka, okolice otroških igral v 
Grgarskih Ravnah in okolice čakalnice v Zabrdu. 

28 KS KROMBERK - LOKE 20.880 €  

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 15.534 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za tekoče obratovalne stroške, vzdrževalna dela in nabavo raznega 
drobnega materiala za obratovanje doma KS. 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Kromberk - Loke 2.296 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za namen poseka in odstranitve cipres ob cesti Med trtami 



79 

 

in cerkvijo v Kromberku. 

28106 Komunalni objekti v  KS Kromberk - Loke - pokopališča in 

poslovilni objekti 2.158 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za namen urejanja pokopališč v Lokah in pri Sveti Trojici. Poravnani so 
bili računi za čiščenje, vzdrževanje površin, odvoz odpadkov in vodo. 

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Kromberk - Loke 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijskih sredstev se še ni koristilo.  

28108 Prireditve in praznovanja -  KS Kromberk - Loke 892 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izvedbo božično-novoletnega koncerta ter 
obdaritev starejših občanov decembra 2018 (računi so zapadli v letu 2019). 

 

29 KS LOKOVEC 15.267 €  

29101 Delovanje KS Lokovec 3.637 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup raznega pisarniškega materiala, materiala za delavnice, čistil in čistilnih sredstev, hrane in 
pijače za razne priložnosti, nakup pelet za ogrevanje, plačilo položnic 

29102 Prireditve in praznovanja -  KS Lokovec 0 € 

29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec 10.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gramoziranje in urejanje vseh makadamskih krajevnih cest. 

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni 

objekti 1.333 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje in urejanje pokopališča, košnja, popravilo strehe na mrliški vežici, plačilo 
položnic - Komunala, elektrika 
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30 KS LOKVE - LAZNA 3.594 €  

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 2.756 € 

30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna 651 € 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna 0 € 

30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in poslovilni 

objekti 187 € 

31 KS NOVA GORICA 25.546 €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena dela v prvi polovici leta še niso bila realizirana. 

31102 Delovanje KS -  KS Nova Gorica 22.746 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Nova Gorica se je sestal na petih rednih sejah. Obravnaval je tekoče zadeve iz svoje 
pristojnosti: predlog finančnega načrta in program dela za leto 2019, obravnaval in sprejel je 
poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2018, izdal več mnenj v zvezi z obratovanjem 
gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času in mnenje v zvezi s prometom zemljišča. 

Posebej izpostavljamo nekaj nalog iz sprejetega načrta dela:  Vzpostavitev avtobusnega prevoza 
tudi za naselje Pristava, izgradnja pločnika ob cesti v Rožno dolino in ureditev odbojne ograje v 
»pravokotnem« ovinku, izgradnja kanalizacijskega omrežja v robnem vzhodnem delu Pristave, 
ureditev pravno premoženjskih zadev v zvezi z bivšim domom KS Pristava vključno z pravno 
premoženjsko odgovornostjo MONG, izgradnja peš hodnika  vzdolž kolesarske poti Nova Gorica - 
Šempeter pri Gorici, ureditev razsvetljave v neosvetljenih delih mesta ( Rutarjeva..). 

Na sejo Sveta KS smo povabili: 

1.  predstavnike MONG in koncesionarja v zvezi z urejanjem in čiščenjem javnih površin, ki so 
pojasnili, da je čiščenje in urejanje javnih površin urejeno s Pravilnikom. Da pa se ne držijo strogo 
števila del, ki jim ga nalaga koncesijska pogodba, ampak se prilagajajo situaciji, večkrat grabijo 
listje, če je deževno večkrat kosijo ipd. 

2. predstavnike MONG, Medobčinske uprave MONG in Občine Brda in Komunale Nova Gorica v 
zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, ki so predstavili Odlok in njegovo izvajanje. Svet KS je 
opozoril na potrebe po ureditvi velikega števila ekoloških otokov v mestu, o potrebi zbiranja 
kosovnega odpada, kontroli odlaganja odpadkov in prilagojenemu urniku odprtja zbirnega centra v 
Stari gori.  

Sodelujemo v komisiji za hortikulturo. Udeležujemo se terenskih ogledov po mestu in dajemo 
pripombe in mnenja v zvezi z urejanjem drevnine v mestu. 

Obravnavali smo in dali več mnenj v zvezi z uporabo javnih površin za organizacijo prireditev na 
območju KS Nova Gorica, ki so nepridobitnega značaja. 

V galeriji FRNAŽA smo zamenjali dotrajane in poškodovane roloje (6 kosov) z novimi.  

Sredstva iz postavke za delovanje smo porabili za plačo zaposlene, sejnine in tekoče stroške kot 
so elektrika, voda, čiščenje, komunikacija, časopis ipd. 
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31103 Prireditve in praznovanja -  KS Nova Gorica 2.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pustovanje 2019: Organizirali smo pustovanje za otroke, ki je bilo na pustni torek dopoldne na 
Bevkovem trgu. Posebej smo povabili otroke, ki obiskujejo vrtce in nižje razrede osnovnih šol. 
Pustovanje je bilo množično, udeležili so se ga tudi učenci osnovnih šol iz zamejstva in bližnjih 
krajev. 

Podarimo utrip: Skupaj z OZRK Nova Gorica smo v tednu Rdečega križa organizirali prireditev 
Podarimo Utrip na kateri so bili prikazani načini oživljanja in so lahko obiskovalci tudi preizkusili, 
kako oživljati. Prostovoljci RK so merili pritisk, krvni sladkor in določali krvno skupino. Za konec pa 
so v oživljanju tekmovale ekipe občin Goriške regije. 

Dopoldan so otroci novogoriških vrtcev prisluhnili pravljici Polž za polža, ki jim jo je pripovedovala 
pravljičarka Alja Furlan 

Galerija FRNAŽA (januar – junij 2019): 

januar Tjaša, Ingrid, Franko Življenje je potovanje 

februar skupina Plamen iz Šempasa Žarenje skozi čas 

 ZRC, Raziskovalna postaja Nova Gorica predstavitev zbornika Škrabčevi dnevi 10 in 
nove številke Izvestja 15/2018 

marec, april Silvester Bajc Klekljanje s kladivom in kleščami 

maj Javni sklad za kulturne dejavnosti Nova Gorica, skupinska razstava udeležencev likovne 
delavnice Moje mesto prihodnosti 

junij Pokrajinski arhiv v Novi Gorici FRNAŽA mesto v malem z vodenjem po razstavi ob 
Mednarodnem dnevu arhivov 

 Severin Čeperli predstavitev knjige Palica berača, da knjigo poplača 

 

Ob odprtju razstav smo izdali eno zgibanko.  

O dogodkih v galeriji obveščamo preko spletne strani, z elektronko pošto in z obvestili v medijih. 

31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema -  KS Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke je financirano vzdrževanje servisnih stojal za popravilo koles, v nekaterih primeri tudi 
postavitev klopi in košev za odpadke, pa tudi posamezne hortikulturne zasaditve. Vzdrževanje 
servisnih stojal za popravilo koles je, zaradi izredno malomarnega odnosa nekaterih uporabnikov in 
tatvin ter poškodovanj, v resnem razmisleku o smiselnosti. V primeru, da se stanje ne bo izboljšalo, 
bomo servisna stojala odstranili. 

Tudi iz teh razlogov v letošnjem letu ta postavka še ni koriščena. 

 

 

32 KS OSEK - VITOVLJE 23.359 €  

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja  KS 

Osek - Vitovlje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba na tej postavki je planirana v drugem polletju. V letu 2019 se zaključuje gradnja kulturnega 
doma, zato bo potrebna investicija urejanja okolice doma (igrala, klopi...). 

32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje 3.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški in sredstva za delovanje so v planiranem obsegu. Poraba se na tej postavki poveča 
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v drugem polletju, predvsem zaradi vzdrževanja javnih površin in košnje ob nekategoriziranih 
poteh, zato je bilo v prvem polletju porabljeno manj kot polovica sredstev. 

32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje 586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot vsako leto tudi letos KS sodeluje pri soorganizaciji prireditev skupaj z našimi  društvi, ki pa se 
vse povečini odvijajo v drugem delu leta, tako da imamo na tej postavki še skoraj vsa sredstva. V 
prvi polovici smo izvedli čistilno akcijo (očistili smo pot za staro šolo, prireditveni prostor v Vitovljah 
in Oseku) in bili smo soorganizator prireditve pri Čokovo domačiji. Bili smo donator borčevski in 
Karitas prireditvi. 

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši posegi v 

cestno infrastrukturo 18.608 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki smo že presegli porabo sredstev. Zaradi nujnih del za ureditev škarpe v Užičah in 
Vitovljah, so nastali dodatni nepredvideni stroški oz. se je povečal obseg del. V ta namen smo bili 
primorani zaprositi za prenos sredstev iz drugih postavk, da smo lahko pokrili del računov. Nujna je 
bila tudi vgradnja cevi za ureditev meteornih voda v zaselku Brdo (Gleščič). Za ta poseg smo bili 
primorani zaprositi za odlog plačila. 

Opravljeno je bilo tudi vzdrževanje poti oseške gmajne, pokopališča prve svetovne vojne. Čaka nas 
še dokončanje podpornega zidu pri domu krajanov v Oseku. 

32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in poslovilni 

objekti 694 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu smo planirali ureditev oz. obnovo stare mrliške vežice pri cerkvi sv. Lucija. Zaradi 
nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del na postavki 32105 bomo dela prenesli na leto 2020. 

33 KS OZELJAN 12.111 €  

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Ozeljan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Menjava bojlerja v glasbeni šoli Ozlinka, omara za shranjevanje čistil, sesalec, pregled gasilnih 
aparatov, obrezovanje dreves v grajskem vrtu, ograditev grajskega vrta z mrežo, čiščenje 
spominskih obeležij v KS, ureditev razsvetljave v prostoru gradu. 

33102 Delovanje KS Ozeljan 4.854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup pisarniškega materiala, nakup stroja za rezanje papirja, nakup čistil, čiščenje prostorov 
gradu, elektrika, vodarina, telefon, smetarina, zavarovanje, pregled hidrantnega omrežja. 

33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan 272 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proslava za dan žena, pomoč upokojencem, nogometni memorial v Šempasu, proslava v spomin 
požiga Čukove domačije, čistilna akcija kraja, oglaševanje. 
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33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan 5.266 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev parkirišča pri ekološkem otoku. 

33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.719 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Klančina na pokopališču v Ozeljanu, vzdrževanje pokopališč. 

 

34 KS PRVAČINA 25.180 €  

34101 Delovanje  KS Prvačina 11.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redno delovanje krajevne skupnosti (str. vodarine, električne 
energije, smetarine, pisarniškega materiala,…). 

34102 Prireditve in praznovanja  KS Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvi polovici leta 2019 ni bila koriščena, prireditev še ni bilo. Odvijale se bodo v drugi 
polovici leta 2019. 

34103 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2019 se investicije še niso realizirale. 

34106 Komunalni objekti v  KS Prvačina - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške na pokopališču in mrliški vežici (str. vodarine, 
električne energije, smetarine,..), ter vzdrževanje pokopališča. 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja KS 

Prvačina 12.580 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila za porabljena za obnovo spominske sobe »Prosvetno društvo France Bevk«, ter 
za obnovo obstoječega inventarja v Sokolskem domu. 

35 KS RAVNICA 10.441 €  

35101 Delovanje KS Ravnica 7.786 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko so bili kriti stroški za namen rednega delovanja krajevne skupnosti (str. električne 
energije, vode, komunale, nabava drobnega materiala in pogostitev). 
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35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2019 nismo izvajali investicij. 

35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica 304 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavna prireditev je bila praznovanje krajanov ob zaključku leta 2018. 

35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni 

objekti 881 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke smo vključili stroške rednega vzdrževanja pokopališča, ter stroške košnje, 
porabe električne energije, vode in komunalne stroške. 

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Ravnica 1.470 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2019 nismo izvajali investicij. 

36 KS ROŽNA DOLINA  8.679 €  

36101 Delovanje KS Rožna Dolina 6.080 € 

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina 363 € 

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina 0 € 

36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Rožna Dolina 1.829 € 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina 407 € 

37 KS SOLKAN 46.556 €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Solkan 10.317 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški poračuna dosedanjih vlaganj z najemnino v gostinski lokal Žogica in Bar 
Karavla. 

Nabavljena je bila kurilna naprava za centralno ogrevanje  in  klimatska naprava v Domu KS. 

V teku je postopek za ureditev atrija ob Domu KS in  sanacijo strehe kotalkališča. 

37102 Delovanje  KS Solkan 24.605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja, opreme in okolice Doma KS, stroški vzdrževanja 
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spletne strani,  stroški zavarovanja umetniških del, obratovalni stroški Doma KS na Trgu J. 
Srebrniča 7, objekta na Soški cesti 29 in 31, stroški poslovanja, zaposlenega ter sejnine članom 
Sveta KS ter stroški čiščenja in hišniška dela. 

Opravljen je bil letni pregled kurilne naprave, izdelano cenitveno poročilo za najem prostorov na 
Karavli, pregled električnih instalacij na objektu Soška c. 29 ter izdelan požarni red za ta objekt ter 
drugi materialni stroški . 

V mesecu juniju je bila izvedena  v sodelovanju  z Društvom  S-kulturo iz Štandreža  postavitev  
obeležja  z mozaikom šole iz Spilimberga na Soški cesti, pri   kateri  je KS pridobila soglasje za 
postavitev in naročila prevoz kamna iz kamnoloma ter pogostila  izvajalce del.  

Zaradi upokojitve dosedanjega uslužbenca na tajništvu KS  s 30. 6., je bila za opravljanje del 
poslovnega sekretarja  sklenjena pogodba  s samostojnim podjetnikom . 

Svet KS se je v prvi polovici leta sestal na 6 sejah, kjer je obravnaval zadeve, ki se nanašajo na 
program dela in problematiko kraja. 

Sestale so se tudi komisije in odbori, ki jih je Svet KS imenoval. 

37103 Prireditve in praznovanja -  KS Solkan 1.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški božičnega koncerta z dne 26. 12. 2018 ter stroški sodelovanja v akciji  
Turističnega društva Nova Gorica  Ogledalo mojega okolja 

V februarju smo organizirali predstavitev knjige krajana Tomaža Vuge  Projekt Nova Gorica. 

Sodelovali smo pri prireditvi Noč knjige . 

Organiziran je bil tudi Mednarodni pohod treh mostov, pri katerem sodeluje tudi KS Solkan, vendar 
je  zaradi slabega vremena odpadel. 

V postavki so zajeti tudi stroški tiska  za prireditve. 

V teku so priprave za izvedbo krajevnega praznika Solkan, ki je predviden v septembru. 

37106 Komunalni objekti v  KS Solkan - pokopališča in poslovilni 

objekti 4.081 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja pokopališča, evidentiranje stavbe poslovilne 
dvorane  ter  odvoz  odpadnega materiala z deponije pri pokopališču v mesecu juniju. 

37108 Solkanski časopis 5.086 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški  izdaje Solkanskega časopisa, ki je izšel v decembru 2018 ter marca v  
letošnjem letu.  Druga  izdaja časopisa  je izšla v mesecu juniju. 

37111 Vzdrževanje športne cone -  KS Solkan 1.313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti obratovalni stroški športne cone,  servis elektro omare in razsvetljave tenis 
igrišč ter  servis  kosilnice. 

38 KS ŠEMPAS 20.229 €  

38101 Delovanje KS Šempas 9.626 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, električno energijo, stroške ogrevanja, vode, 
komunalne storitve, čistilni servis, odvoz smeti, telefon in internet, zavarovanja ter drugi odhodki 
povezani z delovanjem KS. 
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38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas 4.419 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas, NK Vodice in Turistično društvo Šempas so skupaj z 
nami organizirali več kulturnih in športnih prireditev. Sredstva so bila porabljena za storitve 
prireditev, fotokopiranje, izdelavo letakov ter plakatov in hrano za pogostitve nastopajočih na 
prireditvah.  

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas 280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje krajevnih poti. 

38106 Komunalni objekti v  KS Šempas - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.335 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za električno energijo, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, 
deratizacijo in stroške vzdrževanja pokopališča. 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Šempas 4.569 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov ter nakup projektorja in table za 
konferenčno dvorano. 

 

39 KS TRNOVO 13.724 €  

39101 Delovanje KS Trnovo 9.808 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba  sredstev za delovanje KS poteka skladno s  predvidevanji , še neporabljena  sredstva  se 
bodo porabila v  drugi polovici leta 2019. 

39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo 2.105 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za prireditve  in praznovanja smo porabili za koncert Komornega zbora Grgar ob 
praznovanju  Kulturnega  praznika  v februarju 2019  ter za Furengo 2019 v aprilu tega leta.  Do 
konca leta želimo organizirati gledališko igro ter  vsakoletni dogodek »Prižig lučk« v decembru. 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta sredstva se še niso porabila. 

39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni objekti 548 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba  sredstev iz postavke Komunalni objekti je bila namenjena ureditvi pokopališča,  še 
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neporabljena sredstva pa se bodo porabila za ureditev pred dnevom mrtvih   ter komemoracijo.  

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS 

Trnovo 1.262 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del  sredstev  te postavke  smo porabili za beljenje in sanacijo zidov wc v dvorani ter beljenje 
spodnje etaže »Trnovske hiše« .  Uredili smo daljinski vklop ogrevanja  stavb.  
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB 0  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  0 €  

09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za 

razvoj malega gospodarstva Goriške 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za dodeljevanje brezobrestnih posojil podjetnikom in kmetom, 
ki imajo sedež dejavnosti v občinah ustanoviteljicah javnega sklada. Sredstva bodo nakazana na 
podlagi zahtevka skladno s pogodbo o vplačilih občin ustanoviteljic za povečanje namenskega 
premoženja Javnega sklada in ob upoštevanju poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada za 
leto 2019. Zahtevek v prvi polovici leta s strani sklada še ni bil izstavljen zato postavka ne izkazuje 
realizacije.  

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 7 0 2 . 0 7 2  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  702.072 €  

11022 Odplačilo bančnih kreditov 702.072 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskimi načrti odplačevale glavnice za 
dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih ter obveznost odplačila za povratna sredstva, ki 
smo jih v letu 2016 prejeli od države. Zadolževanje, ki je predvideno za letošnje leto do sedaj še ni 
bilo izpeljano, zato je realizacija nekoliko nižja od predvidene. 
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Priloga 1 
 
PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2019 

 
 
Datum dok. Štev. dok. Znesek Namen

06.03.2019 0021-2019 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   07309

Subvencija cene omrežnine 

obvezne javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v MONG 1.000,00

S: Sredstva se doda za odprtje proračunske 

postavke, ki je bila aktivna v preteklem letu in 

sicer za subvencioniranje cene omrežnine.,   

Na: Sredstva se dodaja na postavko za 

poračun za mesec november 2018
KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 4119990 dr.transf.posamezn.in gosp

06.03.2019 0022-2019 PP   07002 Energetski koncept PP   07309

Subvencija cene omrežnine 

obvezne javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v MONG 5.500,00

S: Sredstva ne bodo porabljena v 

predvidenem obsegu,   Na: Sredstva se dodaja 

na proračunsko postavko za subvencijo za 

obdobje november 2018, ki ni bila poravnana 

v preteklem letu.
KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 4119990 dr.transf.posamezn.in gosp

06.03.2019 0022-2019 PP   07265 Vodovod Vitovlje PP   07309

Subvencija cene omrežnine 

obvezne javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v MONG 10.000,00

S: Sredstva ne bodo porabljena v 

predvidenem obsegu,   Na: Sredstva se dodaja 

na proračunsko postavko za subvencijo za 

obdobje november 2018, ki ni bila poravnana 

v preteklem letu.
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 4119990 dr.transf.posamezn.in gosp
NRP  OB084-14-0011 Vodovod Vitovlje

06.03.2019 0022-2019 PP   07160 Vodovod v Novi Gorici PP   07309

Subvencija cene omrežnine 

obvezne javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v MONG 24.000,00

S: Sredstva ne bodo porabljena v 

predvidenem obsegu,   Na: Sredstva se dodaja 

na proračunsko postavko za subvencijo za 

obdobje november 2018, ki ni bila poravnana 

v preteklem letu.
KONTO 420501 Obnove KONTO 4119990 dr.transf.posamezn.in gosp
NRP  OB084-13-0090 Vodovod v Novi Gorici

07.03.2019 0024-2019 PP   07310 Cankarjevo naselje - sklop 3 PP   10194 RESTAURA 34.000,00

S: Sredstva predvidoma ne bodo porabljena v 

celoti,   Na: Sredstva v letu 2019 niso bila 

predvidena v zadostnem obsegu, ker se niso 

prenesle nerealizirane naloge iz leta 2018
KONTO 420501 Obnove KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum
NRP  OB084-18-0030 Cankarjevo naselje - sklop 3 NRP  OB084-16-0004 RESTAURA

07.03.2019 0025-2019 PP   07281

Celovita prenova Cankarjevega 

naselja PP   10204 Center za krepitev zdravja 75.000,00

S: Sredstva predvidoma ne bodo realizirana v 

letošnjem letu v celoti,   Na: Sredstva v letu 

2019 niso bila predvidena v zadostnem 

obsegu, ker se niso prenesle nerealizirane 

naloge iz leta 2018
KONTO 420501 Obnove KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-16-0019

Celovita prenova Cankarjevega 

naselja NRP  OB084-18-0028 Center za krepitev zdravja

07.03.2019 0025-2019 PP   07310 Cankarjevo naselje - sklop 3 PP   10204 Center za krepitev zdravja 13.000,00

S: Sredstva predvidoma ne bodo realizirana v 

letošnjem letu v celoti,   Na: Sredstva v letu 

2019 niso bila predvidena v zadostnem 

obsegu, ker se niso prenesle nerealizirane 

naloge iz leta 2018
KONTO 420501 Obnove KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci
NRP  OB084-18-0030 Cankarjevo naselje - sklop 3 NRP  OB084-18-0028 Center za krepitev zdravja

08.03.2019 0027-2019 PP   10209 Celovita prenova OŠ Milojke Štrukelj PP   10212 Dvigalo na OŠ Milojka Štrukelj 9.965,00

S: Predvidena priprava IZP dokumnetacije v 

2019 ter PZI.,   Na: Po izvedbi novelacije 

projektantskega predracuna z oceno 

vrednosti iz leta 2015, se je investicijska 

vrednost za izvedbo dvigala v objektu OŠ MŠ 

povecala za kar je potrebno zagotoviti 

dodatna
KONTO 420501 Obnove KONTO 420401 Novogradnje

27.03.2019 0044-2019 PP   07280

Križišče "Solkanski most" na cesti R2-

402/1010 Solkan-Most na Soči PP   07313

LAS – Razvoj mreže hiš dobre 

volje 510,00

S: Sredstva se prerazporejajo zaradi potrebe 

po dodatnih sredstvih za izvedbo projektnih 

aktivnosti.,   Na: Sredstva se prerazporejajo 

zaradi potrebe po dodatnih sredstvih za 

izvedbo projektnih aktivnosti.
KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

NRP  OB084-16-0026

Križišče "Solkanski most" na cesti R2-

402/1010 Solkan-Most na Soči NRP  OB084-18-0034

LAS – Razvoj mreže hiš dobre 

volje

02.04.2019 0045-2019 PP   10169

Optimizacija in aktivacija površin 

športnega parka Nova Gorica- 

Izgradnja pokritega bazena PP   10194 RESTAURA 34.133,00

S: Prerazpotditev med postavkami - zamikanje 

investicije.,   Na: Prerazporeditev med 

postavkami - potrebna sredstva za 

zakljucevanje projektov.
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum

NRP  OB084-13-0118

Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-

Izgr.pokritega NRP  OB084-16-0004 RESTAURA

02.04.2019 0046-2019 PP   07275 Krožišče Ajševica PP   07307 Varna pot v šolo Branik 14.000,00

S: MONG je sofinancer pri investiciji DRSi; 

investicija se časovno zamika, tako da v letu 

2019 ne bodo potrebna sredstva v celoti.,   

Na: Potrebna sredstva za podfazo 1.2 faze I. 

Faza I predstavlja zaključeno celoto, ki 

omogoča uporabo zgrajenega objekta,
KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci
NRP  OB084-16-0001 Krožišče Ajševica NRP  OB084-18-0022 Varna pot v šolo Branik

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na)
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Datum dok. Štev. dok. Znesek Namen

02.04.2019 0046-2019 PP   10169

Optimizacija in aktivacija površin 

športnega parka Nova Gorica- 

Izgradnja pokritega bazena PP   07307 Varna pot v šolo Branik 16.000,00

S: zamik izvedbe investicije,   Na: potrebna 

sredstva za podfazo 1.2 faze I. Faza I 

predstavlja zaključeno celoto, ki omogoča 

uporabo zgrajenega objekta , obenem pa 

omogoča izgradnjo II: faze brez dodatnih 

rušitev
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-13-0118

Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-

Izgr.pokritega NRP  OB084-18-0022 Varna pot v šolo Branik

03.04.2019 0047-2019 PP   09029

Izdelava promocijskega gradiva in 

izvajanje turistične promocije PP   09034

Sredstva za programe Turistične 

zveze - TIC Nova Gorica 3.500,00

S: postavka ne bo porabljena v predvidenem 

obsegu,   Na: Sredstva se dodajajo za izdelavo 

kataloga za samostan na Kostanjevici - Tutta

KONTO 402003

Založ.in tiskar.storitve ter stroški 

fotokopiranja KONTO 412000

Tekoč.transf.neprof.organ.in 

ustanovam

12.04.2019 0054-2019 PP   04033

Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost PP   10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 15.000,00

S: Sredstva ne bodo porabljena v tekočem letu 

v višini plana.,   Na: Sredstva se povečujejo z 

namenom obogatitve progama festivala 

Glasbe sveta, v organizaciji Goriškega muzeja. 

V letu 2019 se v kontekstu priprav na 

kandidaturo za EPK 2025 dodajajo sredst

KONTO 413300

Tekoči trans.v JZ-za plačein 

drug.izdatke zaposlen KONTO 413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritve

25.04.2019 0062-2019 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   10214 Projekt SEEME IN 1.500,00

S: Sredstva se dodajajo za odprtje nove 

proračunske postavke za novo pridobljena 

sredstva za projekt.,   Na: Sredstva se 

namenjajo za začetne aktivnosti projekta. 

Namen projekta: opolnomočenje migrantov z 

znanji in veščinami na področju podjetništva 

in na
KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

NRP  OB084-19-0006 Projekt SEEME IN

06.05.2019 0064-2019 PP   09033 Ureditev turistične infrastrukture PP   09026

Izvajanje regionalnih razvojnih 

nalog 16,00

S: sredstva se potrebujejo na PP 09026,   Na: 

sredstva se potrebujejo na PP 09026

KONTO 402005

Stroški prevajal.storitev,lektoriranja 

in podobno KONTO 412000

Tekoč.transf.neprof.organ.in 

ustanovam
NRP  OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture

09.05.2019 0068-2019 PP   04030

Nakup in vzdrževanje objektov in 

opreme CZ PP   04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 700,00

S: prerazporeditev med postavkama- sredstva 

so namenjena za refundacijo osebnih 

dohodkov članov CZ HRI, ki so izvajali 

varovanje  maratona Ultratrail Vipava 2019.,   

Na: prerazporeditev med postavkama- 

sredstva so namenjena za refundacijo osebnih 

dohodkov
KONTO 402099 Drugi sploš.mater.in stor. KONTO 411999 Dr.transf.posamez.in gosp.

13.05.2019 0071-2019 PP   01002

Sejnine - Mestni svet, odbori in 

komisije PP   01004 Prenos sej Mestnega sveta 2.100,00

S: Sredstva ne bodo porabljena v 

predvidenem obsegu,   Na: Sredstva se 

dodajajo za sklenitev pogodbe za snemanje 

sej, saj postavka ni bila predvidena v 

zadostnem obsegu

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402006

Stroški oglašev. storitev in stroški 

objav

15.05.2019 0078-2019 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   34109

Investicije in investicijsko 

vzdrževanje stvarnega 

premoženja KS Prvačina 4.900,00

S: Zaradi izpada sredstev pri proračunu se 

razporeja sredstva za prenovo sokolskega 

doma,   Na: Sredstva niso bila planirana v 

zadostnem obsegu.
KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 420500 Invest.vzdrž.in izboljš.

NRP  OB084-13-0173

Invest. in inv. vzdrž.st.premož. - 

KS Prvačina

23.05.2019 0085-2019 PP   10179 Vrtec Grgar PP   10212 Dvigalo na OŠ Milojka Štrukelj 57.600,00

S: Investicija v letošnjem letu ne bo stekla po 

terminskem planu,   Na: Sredstva se dodaja na 

proračunsko postavko, ker je vrednost 

izvedbe investicije večja glede na oceno 

planirano v proračunu
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-13-0156 Vrtec Grgar NRP  OB084-19-0001 Dvigalo na OŠ Milojka Štrukelj

27.05.2019 0090-2019 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   28107

Investicije in investicijsko 

vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Kromberk - Loke 7.000,00

S: Sredstva se razporejajo iz proračunske 

razerve,   Na: Sredstva se namenja za 

asfaltacijo športnega igrišča
KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 420401 Novogradnje

05.06.2019 0099-2019 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   10213

Nabava reševalnega vozila - NRV 

tipa B 1.000,00

S: iz postavke se odpira postavka za nakup 

reševalnega vozila, ki je v celoti financiran,   

Na: Sredstva se v celoti zagotovi iz virov 

države in zdravstvenega doma
KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 420104 Nakup reševalnih vozil

05.06.2019 0100-2019 PP   07109

Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti PP   07307 Varna pot v šolo Branik 6.701,00

S: prerazporeditve zaradi preknjiženja -varna 

pot v šolo Branik,   Na: prerazporeditve zaradi 

preknjiženja -varna pot v šolo Branik
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-13-0098

Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti

05.06.2019 0100-2019 PP   07109

Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti PP   07307 Varna pot v šolo Branik 75.717,00

S: prerazporeditve zaradi preknjiženja -varna 

pot v šolo Branik,   Na: prerazporeditve zaradi 

preknjiženja -varna pot v šolo Branik
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-13-0098

Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti NRP  OB084-13-0098

Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na)
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Datum dok. Štev. dok. Znesek Namen

05.06.2019 0100-2019 PP   07109

Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti PP   07307 Varna pot v šolo Branik 1.049,00

S: prerazporeditve zaradi preknjiženja -varna 

pot v šolo Branik,   Na: prerazporeditve zaradi 

preknjiženja -varna pot v šolo Branik
KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum

NRP  OB084-13-0098

Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti NRP  OB084-13-0098

Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti

05.06.2019 0101-2019 PP   10169

Optimizacija in aktivacija površin 

športnega parka Nova Gorica- 

Izgradnja pokritega bazena PP   10213

Nabava reševalnega vozila - NRV 

tipa B 186.500,00

S: Investicija se letos ne bo izvajala po 

predvidenem planu,   Na: Gre za nakup 

reševalnega vozila, ki ga v celoti financira 

država in ZD iz svojih sredstev.
KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420104 Nakup reševalnih vozil

NRP  OB084-13-0118

Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-

Izgr.pokritega

14.06.2019 0114-2019 PP   10203 Evropska prestolnica kulture PP   09002

Sofinanciranje in organizacija 

prireditev, praznovanj in 

prvenstev 44.000,00

S: Sredstva ne bodo porabljena v 

predvidenem obsegu,   Na: Sredstva se dodaja 

za nujno izvedbo predobremenitev za poletno 

sceno. Dodatna sredstva se bo zagotovilo z 

rebalanskom proračuna.

KONTO 414299

Tekoči trans.neprof.organiz.v tujini-

drugo KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

18.06.2019 0119-2019 PP   07114 Splošna komunalna dejavnost PP   07125 Subvencije za prevoz pitne vode 1.500,00

S: Postavka ne bo realizirana v predvidenem 

obsegu,   Na: poraba bo večja glede na plan
KONTO 402099 Drugi sploš.mater.in stor. KONTO 411999 Dr.transf.posamez.in gosp.

Prerazporeditev (s) Prerazporeditev (na)
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Priloga 2 
 
REALIZACIJA PRORAČUNA MONG V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2019 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 

 

FK Opis
Veljavni 

proračun 2019

Realizacija 

30.6.2019
Indeks

1 2 3 4 5

01 JAVNA UPRAVA 9.068.460 3.478.107 38,35

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 3.883.900 1.826.607 47,03

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 43.000 20.739 48,23

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 246.912 7.686 3,11

0131 Splošne kadrovske zadeve 12.000 0 0,00

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 213.000 23.399 10,99

0133 Druge splošne zadeve in storitve 2.344.962 622.296 26,54

0160 Druge dejavnosti javne uprave 155.810 34.880 22,39

0171 Servisiranje javnega dolga države 1.652.900 758.670 45,90

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 515.976 183.830 35,63

02 OBRAMBA 95.000 20.549 21,63

0220 Civilna zaščita 95.000 20.549 21,63

03 JAVNI RED IN VARNOST 1.551.840 763.920 49,23

0310 Policija 5.000 696 13,92

0320 Protipožarna varnost 1.546.840 763.224 49,34

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9.480.713 2.352.487 24,81

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 928.208 182.978 19,71

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 175.000 78.205 44,69

0421 Kmetijstvo 474.288 54.633 11,52

0422 Gozdarstvo 114.000 0 0,00

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 357.212 19.945 5,58

0451 Cestni promet 3.780.262 890.756 23,56

0460 Komunikacije 154.700 49.402 31,93

0473 Turizem 779.416 136.646 17,53

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 2.717.627 939.921 34,59

05 VARSTVO OKOLJA 3.465.124 640.651 18,49

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.355.200 437.638 32,29

0520 Ravnanje z odpadno vodo 924.300 51.642 5,59

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.185.624 151.371 12,77

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.764.782 450.608 25,53

0610 Stanovanjska dejavnost 205.000 100.855 49,20

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 220.000 16.598 7,54

0630 Oskrba z vodo 790.782 118.876 15,03

0640 Cestna razsvetljava 549.000 214.279 39,03

07 ZDRAVSTVO 804.092 342.746 42,63

0721 Splošne zdravstvene storitve 749.092 326.470 43,58

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 55.000 16.276 29,59

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 

ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 6.044.380 1.670.525 27,64

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 1.765.612 463.834 26,27

0820 Kulturne dejavnosti 3.406.769 1.056.103 31,00

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 10.000 0 0,00

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 861.999 150.588 17,47

09 IZOBRAŽEVANJE 7.254.602 3.105.634 42,81

0911 Predšolska vzgoja 4.713.921 2.218.080 47,05

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 1.593.620 456.751 28,66

0941 Visokošolsko izobraževanje 324.000 124.813 38,52

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 73.061 198 0,27

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 550.000 305.792 55,60

10 SOCIALNA VARNOST 1.938.860 856.371 44,17

1012 Varstvo invalidnih oseb 98.660 46.429 47,06

1040 Varstvo otrok in družine 125.000 46.500 37,20

1070

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 

prebivalstva 1.565.200 710.630 45,40

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 150.000 52.812 35,21

41.467.853 13.681.597 32,99  
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