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UVOD 
 
 
Pripravo poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta, ki ga mora pripraviti 
župan in v juliju posredovati občinskemu svetu v obravnavo določata  63. člen Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v 
nadaljevanju ZJF), ter 19. člen Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 24/12 in spremembe -v nadaljevanju Odlok). 
 
Proračun za leto 2013 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel v drugi 
obravnavi na seji dne 15. marca 2012. Pred njegovo uveljavitvijo sta bili nato sprejeti dve 
spremembi in dopolnitvi, ki sta bili potrebni zaradi zagotovitve pogojev za prijavo na 
aktualne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev, kar je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica potrdil na seji 18. oktobra 2012  oz. 4. decembra 2012. Zaradi spremenjenih 
okoliščin, ki so bistveno vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno stran, je bilo 
potrebno že v začetku leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je odrazilo v sprejetju 
Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013, ki je bil potrjen 
na seji 21. februarja 2013. Glavni razlog je bilo znižanje povprečnine, ki jo je določil 
Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2013 in 2014, kar je posledično pomenilo znižanje 
prihodka iz naslova dohodnine, ki predstavlja najpomembnejši posamični vir proračuna. 
Drugi razlog je bil sprejetje Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati s 
1.6.2012 in je posegel v plače in druga povračila javnim uslužbencem, na področje 
predšolske vzgoje in urejanje drugih socialnih pravic, ter na nekatera druga področja, kar 
v prvotnem planu, ki je bil sprejet pred tem še ni bilo vključeno. Istočasno so bile 
upoštevne spremembe pri dinamiki izvajanja nekaterih investicij, racionalizacija stroškov, 
kjer je bilo to mogoče in drugi ukrepi, potrebni za uravnoteženje proračuna. 
 
Z rebalansom je bil v proračun vključen nov neposredni proračunski uporabnik – 
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, ki je bila z odlokom 
ustanovljena že v letu 2012. Ker dokončni dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih še ni bil podpisan, medobčinska uprava še ni pričela z delom. V kolikor 
bo do podpisa dogovora prišlo, bi lahko z delom začela še letos.  
 
Po sprejemu rebalansa v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti. 
 
Aprila je župan, v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2013, sprejel prvi sklep o prerazporeditvi med proračunskimi postavkami, s katerim 
so se skladno z omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi 
potreb izvrševanja proračuna. Skladno z istim členom so sklep o prerazporeditvi sprejeli 
tudi predsedniki naslednjih krajevnih skupnosti; KS Banjšice, KS Čepovan, KS Prvačina 
in KS Ravnica. 
 
V juniju je bil na izredni seji mestnega sveta sprejet drugi Odlok o rebalansu proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 52/13), ki je bil potreben 
zaradi podpisa sodne poravnave s podjetjem SGP Gorica d.d. v likvidaciji. Za plačilo po 
sodni poravnavi je bilo predvideno dodatno zadolževanje, drugih sprememb pa odlok ni 
vključeval. 
 
Namenski prejemki, ki v letu 2012 niso bili porabljeni, so v veliki meri vključeni v proračun 
za leto 2013, vendar ne v celoti, ker je bil rebalans sprejet pred zaključnim računom za 
leto 2012 in zato dokončni podatki še niso bili znani. V celoti je med odhodke vključen 
namenski prenos sredstev krajevnih skupnosti v višini 506.349,49 €, sredstva takse za 
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 503.036,10 €, z rebalansom pa 
bo potrebno dodati sredstva investicijskega evra, da bodo izkazana v višini 350.364,72 € 
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(trenutno je med odhodki 300.364,72€) in sredstva takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, da bodo izkazana v višini 2.400.647,22 € (trenutno je med 
odhodki 1.917.369 €).  
 
Realizacija splošnega in posebnega dela proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 
2013, ki sta podani v nadaljevanju kažeta na določena odstopanja tako na prihodkovni, 
kot tudi na odhodkovni strani, zaradi česar bo potrebno ponovno uravnotežiti proračun. V 
ta namen bo predvidoma v jeseni pripravljen odlok o rebalansu, ki bo na novo uskladil 
pričakovane prihodke in predvidene odhodke, da bo njihova realizacija čim bolj 
optimalna. 
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704 – Domači davki na blago in storitve 
Predstavljajo 2,8 % vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež v 
podskupini pa izkazujeta okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda in odlaganja odpadkov (skupaj dobrih 85 %). Preostali del prihodkov 
podskupine  sestavljajo davki na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, občinske 
takse ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Realizacija ob polletju znaša 39,7 %. 
Odstopanje glede na predvideni plan se kaže pri okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov, zaradi vedno bolj uspešnega sistema ločenega zbiranja 
odpadkov in posledično manjše količine odloženih odpadkov. Ostali prihodki so v okviru 
pričakovanj. 
 
706 – Drugi davki 
Kljub temu, da je bil nov način plačevanja dajatev, ki ga ureja Pravilnik o načinu 
plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov uveden že s 1.10.2011, še vedno prihaja do določenih težav pri 
razporejanju teh prihodkov. 
Na omenjeni postavki sredstva niso planirana, ker jih je praktično nemogoče predvideti, 
prav tako pa naj tu ne bi izkazovali realizacije. V okviru omenjene podskupine se kljub 
temu 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 torej izkazuje zgolj prehodno stanje. 
 
 
71 – NEDAVČNI PRIHODKI 
710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Omenjena podskupina kontov predstavlja 87 % nedavčnih prihodkov oz. 20,1 % vseh 
proračunskih prihodkov. Najvišji delež pričakovanih prihodkov predstavlja koncesijska 
dajatev od posebnih iger na srečo, ki je realizirana v višini 2.482.321 € oz. 41,4 % 
predvidenega plana. Realizacija je ob polletju za 12,7 odstotnih točk nižja od realizacije v 
enakem obdobju lani, ki je znašala 2.844.606 €, kar potrjuje počasno a vztrajno padanje 
omenjenih prihodkov. Med prihodki od ostalih podeljenih koncesij pretežni del predstavlja 
predvideno vplačilo koncesije povezano z energetsko učinkovito prenovo javne 
razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica. Že sedaj je znano, da se omenjeni 
projekt v letošnjem letu ne bo izvedel v predvideni obliki, zato prihodek ne bo realiziran, 
kar pa ne povzroča izpada, saj istočasno tudi odhodki ne bodo nastali. 
Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend je planirala Krajevna skupnost Nova Gorica, 
ki jih običajno realizira v drugi polovici leta. 
Višje od plana so realizirani prihodki od obresti, ki izkazujejo realizacijo v višini 71,7 %, 
kar je predvsem posledica visokega prenosa namenskih sredstev, ki se v obliki vezanih 
depozitov nahaja pri bankah. 
Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 54,6 %, prihodki od 
drugih najemnin, za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja 
oz. koncesionar pa izkazujejo realizacijo v višini 21,0 %. Višina najemnin se usklajuje z 
amortizacijo za preteklo leto po zaključnem računu, prihodki pa se običajno realizirajo do 
konca leta. 
 
711 – Takse in pristojbine 
Takse predstavljajo izredno majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov in so ob 
polletju realizirane v višini 55,7 %. 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 in nanjo občina ne 
more vplivati. 
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712 – Globe in druge denarne kazni 
Globe za prekrške pobirajo občinski redarji in so v prvi polovici leta realizirani v višini 
39,1%. Trend izkazuje konstantno rahlo vpadanje omenjenih prihodkov kar pomeni, da je 
kršiteljev vedno manj. Zaradi nizkega deleža v strukturi celotnih prihodkov (0,21 %) nizka 
realizacija ne predstavlja večjega izpada. 
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je ob polletju realizirano v višini 51,5 % 
in je skladno z načrtovanim planom. 
 
713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Postavka je ob polletju prekoračena in izkazuje realizacijo v višini 106,3 %. Poleg lastnih 
prihodkov krajevnih skupnosti in sredstev od razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti, 
stroškov cenitev in podobno, kar se vse realizira po predvidenem planu, izkazuje polletna 
realizacija tudi sponzorska sredstva, ki so jih za namen novoletne prireditve v začetku 
leta prispevala razna podjetja. Teh sredstev je bilo nekoliko več od predvidenega. Poleg 
tega vse od začetka poslovanja mestne blagajne občina plačuje strošek, ki je povezan z 
obračunom nadomestil povezanih s transakcijami mestne blagajne. Del teh stroškov si 
nato z izstavitvijo računa občina povrne od podjetij s katerimi posluje, kar se tudi izkazuje 
kot prihodek omenjene podskupine. Tega prihodka do sedaj nismo planirali, kar bo 
potrebno ob rebalansu uskladiti. 
 
714 – Drugi nedavčni prihodki 
Drugi nedavčni prihodki predstavljajo 2,7 % vseh proračunskih prihodkov in so realizirani 
v višini 46,6 %. 
Izpad je na prihodkih od komunalnega prispevka, ki predstavljajo kar slabi dve tretjini 
vseh planiranih prihodkov v tej podskupini, njihova realizacija v višini 158.040 € pa znaša 
komaj 20,2 % zastavljenega plana. Tu je sicer potrebno omeniti, da je tri četrtine 
predvidenega komunalnega prispevka povezanega z urejanjem mestnega središča 
mesta Nova Gorica, kar se odraža tudi na odhodkovni strani. V kolikor investicija do 
konca letošnjega leta ne bo izpeljana v predvideni višini ne bo vplačila prihodka, 
istočasno pa ne bo nastal odhodek, kar ne povzroča dejanskega izpada. Ostala 
predvidena vplačila komunalnih prispevkov, ki so bila usklajena z nizko aktivnostjo na 
področju gradenj, se realizirajo v skladu s pričakovanji. 
Ostali prihodki znotraj podskupine (povračila funkcionalnih stroškov, drugi nedavčni in 
izredni nedavčni prihodki) so v okvirih zastavljenega plana. 
V podskupini je izkazan tudi prihodek na podlagi unovčene bančne garancije pri Hypo 
Alpe-Adria-Bank d.d. v višini 308.423 €, ki v planu ni bil predviden. Zaradi delnega 
neizpolnjevanja obveznosti po pogodbi za projekt »Rekonstrukcija in dozidava obstoječe 
stavbe OŠ Ledine« s podjetjem MARC Gradbeno podjetje d.o.o., je Mestna občina Nova 
Gorica uveljavljala unovčenje bančne garancije. 
 
 
72 – KAPITALSKI PRIHODKI 
720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Podskupina izkazuje realizacijo v višini 103,3 %, kar je več od predvidenega plana. 
Planirana prodaja stanovanj po tržni ceni poteka nekoliko nad pričakovanji in izkazuje 
realizacijo v višini 65,1 %, ker se zavezanci, ki se bližajo koncu odplačila odločijo za 
vnaprejšnje poplačilo zadnjih obrokov, kar v planu ni bilo predvideno.  
Zaradi nakupa novega službenega vozila je bilo prodano dotrajano službeno vozilo 
Renault Laguna in realizirana kupnina v višini 1.220 €, kar plan ni predvideval.  
Prav tako plan ni predvidel prihodka od prodaje stanovanjskega objekta, ki ga je 
realizirala KS Nova Gorica v višini 1.833 €. Prodaja je bila izvedena na podlagi odločbe 
sodišča. 
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722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih zemljišč iz letnega načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 
Realizacija prihodka je ob polletju negativna v višini -20.655 €, kar pomeni da so prihodki 
od realiziranih prodaj znašali manj, kot je znašalo vračilo kupnine. Leta 2007 je bilo 
podjetju MM Biro d.o.o. prodano  zemljišče v obrtni coni Solkan, vendar je stranka 
kasneje odstopila od namere gradnje na obstoječi lokaciji in z občino dosegla 
sporazumno prekinitev kupoprodajne pogodbe ter vračilo plačane kupnine. Prodaja 
kmetijskih zemljišč je realizirana v višjem obsegu kot je bilo predvideno, kar bo potrebno 
z rebalansom uskladiti. 
Načeloma velja, da so postopki pri izvedbi prodaje za posamezno zemljišče dolgotrajni in 
zapleteni, vendar bo glede na trenutno realizacijo potrebno ponovno pretehtati, kakšen 
interes vlada za zemljišča predvidena za prodajo in na podlagi tega z rebalansom 
pričakovani prihodek ustrezno korigirati.  
 
 
73 – PREJETE DONACIJE 
730 – Prejete donacije iz domačih virov 
V prvem polletju je bilo realizirano 56,7 % predvidenih donacij. Pretežno gre za sredstva, 
ki so bila za namen novoletne prireditve s strani podjetij nakazan v začetku leta, delno pa 
za donatorska sredstva, ki jih posamezne krajevne skupnosti pridobivajo za organizacijo 
svojih krajevnih praznikov in raznih prireditev. 
 
731 – Prejete donacije iz tujine 
Veleposlaništvo Republike Azerbajdžan se je na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno 
občino Nova Gorica zavezalo, da bo v naslednjih petih letih sofinanciralo stroške 
muzejske zbirke, ki je v prostorih bivše osnovne šole Šempas postavljena v čast 
njihovemu narodnemu junaku Mihajlovu. Realizirana sredstva predstavljajo del letošnje 
pogodbene obveznosti. Ker sredstva v planu niso bila predvidena jih bo potrebno z 
rebalansom dodati. 
 
 
74 – TRANSFERNI PRIHODKI 
740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Pretežni del planiranih sredstev v podskupini v višini 3,008 milj. € predstavljajo sredstva 
iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo. Realizacija je nizka v višini 
75.361 €, kar predstavlja 2,5 %. Realizacija vključuje sredstva ministrstva za obrambo iz 
požarnega sklada v višini 68.196 €, sredstva ministrstva za šolstvo in šport za nevarne 
poti v višini 6.595 €, ter nekatera manjša nakazila. Običajno je, da se sredstva v večji 
meri realizirajo v drugi polovici leta, ker je za vsako investicijo, ki jo sofinancira država 
potrebno nastale stroške poravnati in nato na podlagi izstavljenega zahtevka in dokazil o 
plačilu šele pride do realizacije. Kljub temu bo potrebno ob rebalansu na projektih, kjer 
občina na razpisu za pridobitev sredstev ni bila uspešna oz. se projekti ne izvajajo po 
predvidenem planu, ustrezno korigirati planirana sredstva.  
Vključena so tudi predvidena sredstva prejeta iz občinskih proračunov, ki so realizirana v 
višini 51.042 € oz. 5,3 %. Predvidena so bila za projekt RCERO, kjer znaša realizacija 
48.176 €, ter za delovanje skupne medobčinske uprave z Občino Brda, ki pa še ni pričela 
z delovanjem zato tudi prihodek ni realiziran. Preostala realizirana sredstva v višini 2.866 
€ predstavljajo nakazila drugih občin za pokrivanje tekočih stroškov pri organizaciji 
skupnih prireditev in dogodkov širšega pomena. 
 
741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 
Predstavljajo slabih 19,5 % vseh proračunskih prihodkov in zajemajo prejeta sredstva za 
izvajanje skupne kmetijske politike ter sredstva strukturnih in kohezijskih skladov iz 
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sredstev proračuna Evropske unije. Tudi tu gre za enak sistem nakazovanja sredstev po 
predložitvi zahtevkov z dokazili o plačilu že opravljenih del, kar običajno pomeni višjo 
realizacijo v drugi polovici leta. Kljub temu bo tudi tu potrebno ob rebalansu pretehtati, 
kateri projekti se ne izvajajo skladno z načrtovanji ter kje občina na razpisu za pridobitev 
sredstev ni bila uspešna in tako ustrezno popraviti plan predvidenih sredstev. Najvišji 
delež predvidenih sredstev odpade na projekta za izgradnjo Regijskega centra za 
ravnanje z odpadki in izgradnjo Centralne čistilne naprave. Ob polletju je realizacija 
izredno nizka in znaša 3.888 €. Nakazana sredstva so bila namenjena za okoljski projekt 
Adria A v višini 2.039 €, za projekt Living fountains v višini 1.275 € ter za projekt 
Gotrawama v višini 573 €.  
 
 
78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
787 – Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni 
evropski partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
raznih skladov oz. politik. Realizacija znaša 44,8 % predvidenega plana. V prvem polletju 
so bila nakazana sredstva v višini 40.000 € za projekt »We are tre planet«, ki jih je 
nakazal partner v projektu, tj. Provincia di Teramo, ki je sredstva za projekt nakazoval že 
v lanskem letu. Sredstva v višini 3.000 € so bila nakazana za projekt Partnership on 
sport.  
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403 – Plačila domačih obresti 
Planirana sredstva so namenjena za odplačevanje stroškov za predvideni dolgoročni 
kredit. Ker je postopek za pridobitev pozitivnega soglasja Ministrstva za finance, ki je 
istočasno tudi predpogoj za sklenitev kreditne pogodbe, izredno dolgotrajen, v prvem 
polletju najem kredita ni bil realiziran zato tudi stroški za poplačilo obresti niso realizirani.  
 
409 - Rezerve 
Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo 
v rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem 
obsegu. Ob polletju je izkazana realizacija v višini 83,3 %, glavni razlog za to pa je v tem, 
da so bile potrebe v prvem polletju večje, prenosa sredstev iz preteklega leta, ki bi ga v ta 
namen lahko porabili, pa praktično ni bilo. Podroben pregled porabe proračunske rezerve 
je prikazan v nadaljevanju. Pri splošni proračunski rezervaciji do realizacije na 
omenjenem kontu ne prihaja, ker so tam sredstva samo planirana. Sredstva se na 
podlagi sklepov prenesejo in realizirajo na proračunski postavki in kontu, na katerem po 
vsebini sodijo. Podroben pregled je prikazan v obrazložitvah posebnega dela proračuna 
na proračunski postavki 05.008. 
 
 
41 – TEKOČI TRANSFERI 
410 - Subvencije 
V okviru podskupine so sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d , ki 
na podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Nakazila 
se vršijo mesečno in so v skladu s planom. Na kontu subvencije javnim podjetjem so 
predvidena sredstva investicijskega evra, ki so namenjena za subvencioniranje cene 
javne službe zbiranja, obdelave in ravnanja z odpadki, kjer do realizacije v prvi polovici 
leta ni prišlo. Preostali del sredstev je namenjen za subvencioniranje novih delovnih 
mest, samozaposlitev ter spodbud za urejanje zemljišč, pospeševanja in razvoja 
kmetijstva. Slednje se dodeljujejo na podlagi objavljenih razpisov, zato prihaja do 
realizacije običajno v drugi polovice leta. Realizacija subvencij znaša ob polletju 23,5 %. 
 
411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Predstavljajo 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. Po sami naravi nastajajo omenjeni stroški pretežno mesečno, tako da je realizacija 
ob polletju v višini 48,7 % pričakovana. 
 
412 – Transferi nepridobitnim organizacijam jin ustanovam 
Nižja realizacija v višini 35,5 % predvidenega plana je zaradi narave odhodkov skladna s 
pričakovanji. V podskupini se realizirajo predvsem sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi 
razpisov, kot so sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev, spodbude v kmetijstvu, 
sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja, sofinanciranje programov klubov in 
društev s področja športa, večje športne prireditve, sofinanciranje otroških, mladinskih in 
kulturnih programov ter društev s področja socialnega varstva. Sredstva se dodeljujejo na 
podlagi razpisa, nakazana pa so običajno šele ob predložitvi dokazil o opravljenem delu. 
Zaradi tega se realizacija zamika v drugo polovico leta.  
 
413 – Drugi tekoči domači transferi  
Dobrih 80 % vseh predvidenih odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za 
plače v javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne 
dejavnosti, za katere se vršijo mesečna nakazila v obliki dotacij, zato je tudi polletna 
realizacija, ki znaša 46,5 % pričakovana. Tudi tukaj je zaznati, da je učinek Zakona za 
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uravnoteženje javnih financ nekoliko večji, kot je bilo predvideno. Rahlo odstopanje se 
kaže pri sredstvih za akcije in programe, za katere se sredstva nakazujejo šele po izvedbi 
in dostavitvi dokazil. 
 
 
42 – INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob polletju izredno nizka in 
znaša 12,1 %. 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. Glavni razlog za tako nizko 
realizacijo je v tem, da večje investicije kot so Regijski center za ravnanje z odpadki in 
Centralna čistilna naprava (skupaj predvideno 11,095 mio €) ne izkazujejo realizacije oz. 
je ta minimalna. Poleg tega je za investicije značilno, da se pretežno realizirajo v drugi 
polovici leta zaradi samih postopkov izvedbe. Kljub temu bo potrebno ob rebalansu še 
enkrat pretehtati realno možnost izvedbe do konca proračunskega leta in temu ustrezno 
prilagoditi plan. 
Ker predstavljajo investicijski odhodki 51,4 % vseh predvidenih odhodkov, se njihova 
nizka realizacija odraža tudi v nizki realizaciji skupne bilance odhodkov. 
 
 
43 – INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 – Investicijski transfer pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
V podskupini kontov je predviden del sredstev za spodbude v pospeševanje kmetijstva in 
podjetništva, kjer bodo sredstva na podlagi razpisa nakazana v drugi polovici leta, kot 
pretežno velja za vse razpise. Višje od predvidenega so realizirani investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zaradi nakazila Nogometnemu društvu Gorica 
za povrnitev vlaganj v pripravo podlage na igrišču ob OŠ Kozara, ki je sedaj v lasti 
Mestne občine Nova Gorica, kar ob pripravi plana ni bilo predvideno. Realizacija 
podskupine v višini 31,3 % ostaja primerljiva z realizacijo preteklih let. 
 
432 – Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 
V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije 
in investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 17,2 %, kar je dokaj običajno, 
saj se v vrtcih in šolah vzdrževalna dela običajno opravljajo med poletnimi počitnicami, 
podobno je tudi pri ostalih zavodih, tako da pride do večje realizacije v drugem polletju. 
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Proračunska rezerva 
 
Zakon o javnih financah v 49. členu določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti 
sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva 
namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz integralnega 
proračuna mesečno izločajo sredstva do višine, ki jo je določil Odlok o proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2013.  
Do 30.6. tekočega leta je bilo izločenih 200.000 €, kar je več kot polovica predvidenih 
sredstev, stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta pa je znašalo 337 €, kar je 
skupaj pomenilo 200.337 € razpoložljivih sredstev. Poraba je v prvi polovici leta znašala 
188.536 € in sicer za naslednje namene; sanacija plazu Stara Gora (29,1 tisoč €), plačilo 
po jesenskih poplavah v Dornberku (25,9 tisoč €), popravilo poškodovane brežine in 
postavitev kamnite zložbe v Dornberku (23,8 tisoč €), popravilo propustov v ulici Pod 
Škabrijelom (17,8 tisoč €), odvodnjavanje zalednih voda na plazišču Bonetovšče-Kekec 
(17 tisoč €), ureditev odvodnjavanja na lokalni cesti Šmihel (14,1 tisoč €), sanacija poti, 
poglobitev propusta in odvodnja Saksid (12,3 tisoč €), zaščitni nasip Rožna Dolina (9,4 
tisoč €), ter več posamičnih plačil za manjše sanacije, ocene škod na terenu, izdelavo 
poročil o ogledih na poškodovanih objektih in infrastrukturi, izdelava sanacijskih 
elaboratov in geološko mehanskih potrdil, refundacije plač za udeležence intervencij CZ 
in podobno.  
Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 30.6.2013 znaša 11.801 €. 
 
 
 

REZERVNI SKLAD 

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2013 336,69 

II. PRIHODKI 2013 (1+2) 
1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 200.000,00 
2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 0,00 

III. STROŠKI 2013 
SKUPAJ 188.535,77 

IV. STANJE NA RAČUNU 30.06.2013 (I.+II.-III.) 11.800,92 
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
75 - Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev izkazujejo realizacijo v višini 
44,9 %. 
Prejeta vračila so realizirana v višini 48,9 %, kar je skladno s planom. Vključujejo prvi 
obrok vračila za dolgoročno posojila podjetja Gonzaga d.o.o. 
Kupnine iz naslova privatizacije so realizirane v višini 42,9 %, ker je nekoliko manj od 
predvidenega. Število zavezancev je zaradi dokončnega odplačila vedno manjše, zato je 
tudi prihodka vedno manj in bo predvidoma v roku dveh let, razen morebitnih izterjav, 
povsem zamrl. 
 
44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev izkazujejo realizacijo v višini 40,3 %. 
Povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica je 
realizirano skoraj v celoti (98 %), povečanje namenskega premoženja v Javni sklad 
malega gospodarstva Goriške pa je predvideno za drugo polovico leta. 
 
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
Iz računa financiranja je razvidno, da se Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta ni 
zadolžila, zato tudi odplačilo kredita ni realizirano. Konec junija je Mestna občina Nova 
Gorica pridobila soglasje Ministrstva za finance, na podlagi katerega bo v začetku julija 
možno skleniti kreditno pogodbo in izpeljati prvi del predvidene zadolžitve.  
 
 
 
Rezultat poslovanja vseh treh bilanc v prvem polletju je pozitiven v višini 111.314 € in 
povečuje stanje sredstev na računih. 
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II. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH 
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV V OBDOBJU 1. 1. – 30. 6. 2013 
 
A  Bilanca odhodkov 
 
 
 
01 - MESTNI SVET 
 
01  POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

 

01001 - Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori) 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2013:  13,3 % 
Z dodatnimi varčevalnim ukrepi smo zmanjšali stroške za tiskanje pisnega gradiva ter še 
dodatno zmanjšali število prejemnikov papirnatega gradiva za MS in njegova delovna 
telesa. Zaradi tega je postavka porabljena precej nižje od planirane. 
 
 
01002 - Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 
Proračunska sredstva: 130.000 €  Realizacija 30.6.2013:  57,3 % 
Sredstva za plačila sejnin svetnikom MS in članom delovnih teles so bila v prvi polovici 
leta porabljena v okviru planiranih sredstev.  
 
 
01003 - Financiranje političnih strank 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Poraba sredstev se je bila v prvi polovici leta skladna z načrtovano dinamiko porabe 
sredstev.  
 
 
01004 - Prenos sej Mestnega sveta 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  54,2 % 
Sredstva so bila porabljena v skladu z načrtovano porabo.  
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02 - NADZORNI ODBOR 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203  Fiskalni nadzor 

02039001  Dejavnost nadzornega odbora 

 
 
02001 - Sejnine - Nadzorni odbor 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  36,1 % 
Sejnine članom nadzornega odbora so bile izplačane skladno z številom sej. V 
nadaljevanju pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala za nemoteno delo 
Nadzornega odbora do konca proračunskega leta. 
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03 - ŽUPAN 
 
01  POLITIČNI SISTEM 

0101  Politični sistem 

01019003  Dejavnost župana in podžupanov 

 
03001 - Plače in drugi izdatki 
Proračunska sredstva: 56.000 €  Realizacija 30.6.2013:  48,3 % 
Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena v skladu z finančnim načrtom.  
 
 
03002 - Izdatki za službena potovanja  
Proračunska sredstva: 1.500 €  Realizacija 30.6.2013:  92,5 % 
Zaradi mnogih službenih obveznosti župana in podžupana, ki jih je ob pripravi finančnega 
načrta ni mogoče natančno načrtovati, je bila v prvi polovici leta poraba višja od 
načrtovane. Ob rebalansu bo verjetno potrebno nekoliko povečati obseg načrtovane 
porabe. V celoti gledano pa gre za majhen znesek, primerljiv ali celo nižji od sorodnih 
občin. 
 
 
03003 - Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 
Proračunska sredstva: 26.000 €  Realizacija 30.6.2013:  34,0 % 
Zaradi odstopa enega od obeh podžupanov je postavka porabljena nekoliko nižje od 
planirane.  Višek sredstev se bo z rebalansom prerazporedilo. 
 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0201  Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

02019001  Podlage ekonomske in razvojne politike 

 
03005 - Priprava razvojnih projektov 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  41,6 % 
V okviru te postavke se je pripravila projektna naloga in študija izvedljivosti za umestitev 
tržnice na sedanje območje Avtobusne postaje v Novi Gorici, projektna naloga za 
kolesarske poti v Mestni občini Nova Gorica, projektna naloga za umestitev Univerze v 
Novi Gorici na območje OPPN ob sodišču ter priprava pravnih aktov za podelitev stavbne 
pravice Univerzi v Novi Gorici na tem območju. 
 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029001  Rezerva občine 

 
03004 - Proračunska rezerva 
Proračunska sredstva: 240.000 €  Realizacija 30.6.2013:  83,3 % 
Sredstva iz te postavke so bila do konca maja porabljena skladno z Odlokom o porabi 
sredstev  proračunske rezerve (št. 846-5/2013 – 5 , z dne 18.04.2013). 
Poraba sredstev proračunske rezerve je obrazložena v splošnem delu proračuna 
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12 - OBČINSKA UPRAVA 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202  Urejanje na področju fiskalne politike 

02019001  Podlage ekonomske in razvojne politike 

 
07240 – Priprava projektov 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  30,8 % 
V prvem polletju je zaključena projekta dokumentacija za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za postavitev brvi čez reko Sočo na lokaciji Športnega parka Solkan. Izvedena 
je bila recenzija projektne dokumentacije za energetsko sanacijo centralnega vrtca. V 
nadaljevanju je predvidena   priprava prostorske preveritve za pripravo investicije v Vrtec 
Grgar ter projektno dokumentacijo investicij v pripravo investicijskih projektov z namenom 
priprave ustrezne dokumentacije za kandidiranje na JR za pridobitev sofinanciranja 
(energetske sanacije javnih stavb, javna turistična infrastruktura,…). 
 
 
02029001  Urejanje na področju fiskalne politike 

 
 
11001 - Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..) 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  24,9 % 
Poraba sredstev je nižja od planirane, ker je bila v letošnjem letu ukinjena obveznost 
plačevanja stroškov, ki jih je Uprava RS za javna plačila mesečno zaračunavala za 
storitve razporejanja javnofinančnih prihodkov. Istočasno pa je na proračunski postavki v 
letošnjem letu nastal nov strošek, ki je povezan z obračunom nadomestil povezanih s 
poslovanjem mestne blagajne. Ker so slednji stroški nekoliko nižji od prejšnje obveznosti, 
bi lahko ob morebitnem rebalansu postavko nekoliko znižali. 
 
 
03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002  Mednarodno sodelovanje občin 
 
 
04001 - Mednarodno sodelovanje  
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2013:  13,2 % 
Do sedaj porabljena sredstva so bila namenjena za izvedbo nalog čezmejnega in 
mednarodnega sodelovanja (sprejemi, obiski, prevajanje) ter sofinanciranje izvajalcev 
mednarodnih aktivnosti, pomembnih za mestno občino. Poseben poudarek smo v prvi 
polovici leta namenili poglabljanju sodelovanja z Republiko Azerbajdžan in z ruskim 
mestom Dubna, kjer že uspešno potekajo študijske izmenjave z novogoriško gimnazijo, v 
bližnji prihodnosti pa se obeta poglobitev sodelovanja tudi na nivoju univerz. 

Ostali planirani odhodki so vezani na drugo polovico leta, saj pričakujemo glavne 
aktivnosti s v jesenskem času, zlasti s pobrateno Občino San Vendemiano, s katero 
bomo v septembru praznovali 40. obletnico pobratenja. Podobno velja za sodelovanje z 
veleposlaništvi, kjer v drugi polovici leta pričakujemo dogodke in aktivnosti, vezane 
predvsem na sodelovanje z Republiko Azerbajdžan. Načrtujemo pa tudi predstavitveno 
brošuro o Novi Gorici, ki jo bomo v upravi delili gostom ob njihovih obiskih naše občine in 
mesta. 
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04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0401  Kadrovska uprava 

04019001  Vodenje kadrovskih zadev 

 
 
06001 - Občinske nagrade 
Proračunska sredstva: 13.500 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Poraba se bo realizirala v drugi polovici leta, ko bodo, v okviru občinskega praznika, 
razglašeni občinski nagrajenci in podeljene občinske nagrade.  
 
 
0402  Informatizacija uprave 

04029001  Informacijska infrastruktura 

 
 
06002 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2013:  39,9 % 
Za vzdrževanje strojne računalniške opreme, ki vključuje manjša popravila računalnikov, 
tiskalnikov in projektorja, je bilo porabljenih 40 % na postavki rezerviranih sredstev. 
Znesek se sklada s predvidevanji in planom ter povprečja porabe prejšnjih let. Letni 
znesek na postavki, ki znaša 3.000 eur, bo zadoščal do konca leta 2013.    
 
 
06003 - Nakup računalnikov 
Proračunska sredstva: 29.000 €  Realizacija 30.6.2013:  63,4 % 
Za nakup strojne računalniške opreme smo porabili 63 % na postavki rezerviranih 
sredstev. Kupljena je bila strojna oprema za dve delovni mesti občinske blagajne, 
aplikacijski strežnik, ki z dvema virtualnima enotama nadomešča dva dosedanja fizično 
ločena strežnika. Naročilo in realizacija nakupa delovnih postaj se prenaša v drugo 
polovico leta. V prvem polletju je bila kupljena le nujna oprema zaradi okvar in premajhne 
zmogljivosti računalnikov. Tako so bili že v prvi polovici leta kupljeni 4 namizni 
računalniki, dva prenosnika, dva tiskalnika ter monitor. Glavni nakup osebnih 
računalnikov bo opravljen v juniju, ko bo zamenjanih 13 namiznih računalnikov ter 1 
prenosnik. Plačilo bo izvedeno v drugi polovici leta in s tem bo postavka v celoti 
porabljena. 
 
 
04029002  Elektronske storitve 
 
 
06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 
Proračunska sredstva: 52.500 €  Realizacija 30.6.2013:  49,2 % 
Za tekoče vzdrževanje programske opreme je bilo porabljeno 50 % na postavki 
rezerviranih sredstev, kar je v skladu z enakomerno porabo sredstev, ki so v pretežni 
meri namenjena plačevanju mesečnih stroškom vzdrževanja informacijskih sistemov in 
aplikacijskih rešitev občinske uprave ter za manjše dodelave in nadgradnje programskih 
rešitev. 
 
 
06005 - Nakup programske opreme 
Proračunska sredstva: 26.000 €  Realizacija 30.6.2013:  33,8 % 
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Za nakup programske opreme je bilo porabljenih 42 % na postavki rezerviranih sredstev 
in sicer za nakup programske opreme za mestno blagajno, operacijski sistem in licence 
za uporabnike za aplikacijski strežnik ter razširitev uporabe finančno knjigovodskega 
sistema. Rezervirana sredstva na postavki bodo zadoščala letošnjim načrtom nabav in  
večjih nadgradenj programskih rešitev.  
 
 
0403  Druge skupne administrativne službe 

04039001  Obveščanje domače in tuje javnosti 

 
 
04002 - Stroški oglaševalskih storitev 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  45,7 % 
Poraba na postavki poteka skladno z načrtovanimi aktivnostmi. Tako smo krili stroške 
polletnega vsakodnevnega zbira objav o mestni občini v medijih in naročila na STA 
servis. Oglaševali smo odprtje mestne blagajne in dogodke v Letu Silvana Furlana. V 
februarju in maju smo v časopisu Goriška objavili stran o aktualnem dogajanju, v majski 
številki s poudarkom na gospodarstvu. Tudi sicer smo oglaševalsko podprli različno 
lokalno dogajanje (npr. pustovanje v mestu, napoved programa dogodkov ob 100-letnici 
Mateja Bora v Grgarju, dan upora proti okupatorju). V drugi polovici leta nadaljujemo s 
ciljnimi promocijskimi  aktivnostmi. Oglaševali bomo prireditve ob prazniku mestne 
občine, 300-letnici punta na gradu Rihemberk in nadaljevali z oglaševanjem dogodkov v 
okviru Leta Silvana Furlana. 
 
 
06006 - Uradne objave 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  68,2 % 
Postavka je nekoliko prekoračena. Ker pa se javni razpisi objavijo v prvi polovici leta in 
takrat nastane tudi glavnina porabe na tej postavki, pričakujemo, da dodatna sredstva ne 
bodo potrebna. 
 
Sredstva so bila porabljena za objavo javnih razpisov v prvi polovici leta, kar predstavlja 
glavnino javnih objav, zato je realizacija tudi nekoliko višja. Pričakujemo, da dodatna 
sredstva ne bodo potrebna. 
 
 
04039002  Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
 
04003 - Prireditve in gostinske storitve 
Proračunska sredstva: 53.350 €  Realizacija 30.6.2013:  57,5 % 
V okviru postavke smo večino sredstev namenili za izvedbo novoletnega sprejema, ki se 
je sicer odvijal v mesecu decembru, a je bilo izplačilo izvršeno v letošnjem letu, za 
izvedbo  programa slovesnosti ob kulturnem prazniku, posvečenem Silvanu Furlanu, in 
dnevu upora proti okupatorju z odkritjem spomenika pesnici Ljubki Šorli. Preostali del 
sredstev smo porabili za ostale priložnostne prireditve v organizaciji oz. soorganizaciji 
mestne občine, sprejeme tujih delegacij ter protokolarne pogostitve. 
 
04004 - Protokolarne nabave 
Proračunska sredstva: 46.000 €  Realizacija 30.6.2013:  60,7 % 
Realizacija je usklajena z načrtovano, sredstva smo porabili za novoletne obdaritve, 
katerih izplačilo se je izvršilo v letošnjem letu, nabavo protokolarnih daril, ki v glavnem 
temeljijo na izboru lokalnih izdelkov (kot npr. županovo vino), in protokolarnih simbolov 
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ter pripravo ustreznega grafičnega materiala za protokol (čestitke za leti 2013 in 2014, 
vabila, letaki ipd.). 
 
04005 - Najemnine ob protokolarnih dogodkih 
Proračunska sredstva: 4.000 €  Realizacija 30.6.2013:  60,1 % 
Poraba je skladna z načrtom, v okviru postavke smo poravnali stroške najema dvorane 
za novoletni sprejem, ki se je sicer odvijal v mesecu decembru, a je bilo izplačilo 
izvedeno v letošnjem letu, in slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku, medtem ko 
smo slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju lahko izvedli na prostem. 
 
04006 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Proračunska sredstva: 46.400 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Do realizacije postavke še ni prišlo, saj bomo znesek namenili izvedbi programa 
prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica v mesecu septembru. 
 
09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 
Proračunska sredstva: 269.500 €  Realizacija 30.6.2013:  60,7 % 
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov, ki so nastali ob organizaciji 
prireditve Nova Gorica – novoletna doživetja, katere nosilec je bila Mestna občina Nova 
Gorica. Sredstva so bila namenjena plačilu nastopov izvajalcev programa namenjenega 
vsem generacijam, najemu drsališča, najemu odrov, opreme za ozvočenje in luči, 
postavitvi velikega šotora na Kidričevi ulici ter stroškom obratovanja prizorišč na 
Bevkovem trgu in na Kidričevi ulici. Poleg stroškov namenjenih zimskim doživetjem so se 
sredstva namenila za sofinanciranje pustovanja v Novi Gorici ter postavitvi 
tradicionalnega mlaja. 
 
 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
 
06007 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  25,5 % 
V prvem polletju so bila opravljena manjša vzdrževalna dela na stavbi v Dornberku 
(popravilo oken), manjša popravila strehe za prostore ŠENT. Ostala poraba pa se 
nanaša na tekoče vzdrževanje garaže pod knjižnico in plačilo mesečnih stroškov 
upravljanja podjetju DOM d.o.o. in Fertis d.o.o. 
 
 
06008 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov 
Proračunska sredstva: 91.400 €  Realizacija 30.6.2013:  100,0 % 
V manjšem delu so bila sredstva porabljena za sanacijo zidu poslovne stavbe v lasti 
občine v Ozeljanu. Razlika do izkoriščene višine sredstev, ki presega načrtovano višino 
sredstev pa predstavlja delna poravnava že priznanih preteklih vlaganja podjetja Polo Inn 
d.o.o. v naše prostore. Preseganje postavke je pokrito z na drugi strani povečanimi 
prihodki iz naslova plačil zapadlih terjatev za leto 2012 istega podjetja na osnovi 
kompenzacijske pogodbe. 
 
 
06010 - Cenitve, natečaji, stroški postopkov 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2013:  28,0 % 
V prvi polovici leta so bile plačane štiri cenitve za potrebe vrednotenja objektov in stavb v 
lasti mestne občine Nova Gorica. 
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06034 – Sodna poravnava SGP 
Proračunska sredstva: 2.950.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0 % 
Sredstva bodo porabljena skladno z določili sodne poravnave v drugi polovici 
proračunskega leta. 
 
 
11018 - Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  12,5 % 
Sredstva so namenjena za plačila izvajalcem gospodarskih javnih služb, ki v imenu 
mestne občine vodijo in vzdržujejo evidence javne infrastrukture dane v najem za 
izvajanje gospodarskih javnih služb. V prvi polovici leta je bila poraba skladna z 
načrtovano. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

 
 
05001 - Skupnost občin Slovenije - plačilo članarine 
Proračunska sredstva: 8.600 €  Realizacija 30.6.2013:  27,9 % 
Plačana je bila članarina za Skupnost občin Slovenije za leto 2013. V nadaljevanju se 
pričakuje še poravnava članarine v Združenju mestnih občin Slovenije. 
 
 
0603  Dejavnost občinske uprave 

06039001  Administracija občinske uprave 

 
 
06011 - Plače in drugi izdatki 
Proračunska sredstva: 2.372.098 €   Realizacija 30.6.2013:  48,9 % 
Sredstva za plače zaposlenih in druge izdatke zaposlenih so bila v prvi polovici leta 
porabljena v skladu z načrtovanimi. 
 
 
06012 - Pisarniški in splošni material in storitve 
Proračunska sredstva: 149.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,5 % 
Poraba sredstev za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter storitev za potrebe 
funkcioniranja občinske uprave sje bila v mejah načrtovanega. 
 
 
06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Proračunska sredstva: 157.410 €  Realizacija 30.6.2013:  67,1 % 
Zaradi podražitev poštnih, internetnih in še nekaterih od storitev, ki se knjižijo na tej 
postavki, je poraba sredstev nekoliko višja od planirane. 
 
 
06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva 
Proračunska sredstva: 10.500 €  Realizacija 30.6.2013:  63,8 % 
Sredstva na postavki so bila  v prvem polletju porabljena v okviru planiranih sredstev.  
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06016 - Izdatki za službena potovanja uprave 
Proračunska sredstva: 4.000 €  Realizacija 30.6.2013:  16,6 % 
Zaradi upoštevanja varčevalnih ukrepov so izdatki za službena potovanja v prvi polovici 
leta bili realizirani le v nujno potrebnem obsegu. 
 
 
06018 - Drugi operativni odhodki 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2013:  12,7 % 
V prvem polletju so bila porabljena sredstva za najnujnejša plačila po sodnih odločbah, 
pogodbah za opravljene odvetniške storitve in študentsko delo in udeležbe zaposlenih na 
seminarjih ter delavnicah. Glavnina realizacije nas čaka v drugi polovici leta za izvedbe 
notranjega revidiranja, in nekaterih odvetniških storitev. Vsekakor pri realizaciji poleg 
nujnosti naročanja storitev in izobraževanja upoštevamo tudi varčevalne ukrepe. 
 
 
06019 - Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2013:  59,2 % 
Plačani so bili računi za opravljanje storitev po pogodbi za zagotavljanje zakonskih obvez 
varstva pri delu. 
 
 
06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 
 
 
06022 - Varovanje zgradb in prostorov 
Proračunska sredstva: 66.885 €  Realizacija 30.6.2013:  46,5 % 
Postavka je porabljena v okviru planiranih sredstev.  
 
 
06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za 
registracijo 
Proračunska sredstva: 21.500 €  Realizacija 30.6.2013:  50,5 % 
Sredstva so bila v okviru načrtovanega porabljena za namene popravil vozil, zavarovalnih 
premij in pristojbin za registracijo 
 
 
06024 - Tekoče vzdrževanje upravne stavbe 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2013:  48,6 % 
V prvi polovici leta je bila porabljena polovica planiranih sredstev in sicer za pogodbeno 
vzdrževanje stavbe, ogrevalnega sistema in električne napeljave. V porabo je vključeno 
še brušenje in lakiranje tal ter pleskanje prostorov za mestno blagajno.  
 
 
06025 - Zavarovalne premije za objekte in opremo 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  62,3 % 
Pretežni del zavarovalnih premij je bilo poravnanih v prvi polovici leta. 
 
 
06026 - Nadomestilo za stavbno zemljišče 
Proračunska sredstva: 14.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,7 % 
Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih. 
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06027 – Nakup prevoznih sredstev 
Proračunska sredstva: 20.220 €  Realizacija 30.6.2013:  5,0 % 
Plačana je bila akontacija za nakup novega službenega vozila (Škoda Octavia), celotna 
kupnina bo poravnana  v drugi polovici leta. 
 
 
06028 - Nakup pohištva in druge opreme 
Proračunska sredstva: 37.780 €  Realizacija 30.6.2013:  70,8 % 
Zaradi opremljanja prostorov mestne blagajne je bil sorazmerno večji del postavke 
porabljen v prvi polovici leta. 
 
 
06029 - Investicijsko vzdrževanje in obnove upravne stavbe 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  65,9 % 
V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nabavo konvektorjev v četrtem in 
drugem nadstropju upravne stavbe. Nadaljnja investicijska dela so načrtovana v drugi 
polovici leta. 
 
 
07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 
 
04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  69,2 % 
Poraba v okviru planiranega. Nekoliko večja poraba v prvih šestih mesecih zaradi nabave 
osebne zaščitne opreme novim pripadnikom CZ,  opreme za prečrpavanje vode ter 
vzdrževalnih del in servisov obstoječe opreme.. V drugi polovici leta bodo izvedena še 
planirana vzdrževalna dela v zakloniščih, katerih lastnik je občina, skladiščnih objektih CZ 
ter zaključna dela na opremi vozila za zveze in informacijsko podporo. 
 
04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  54,2 % 
Vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja ( usposabljanje 
in vaje po programih Štaba CZ, Uprave RS za zaščito in reševanje, Gorske, Jamarske in 
potapljaške reševalne službe). 
Sofinanciranje izvajalcev ZRP pomembnih za zaščito in reševanje  ( Kinološko, 
Planinsko, Taborniško, Potapljaško društvo, Rdeči križ )  
Zavarovanje pripadnikov reševalnih enot  in opreme za zaščito in reševanje 
Najemnine in skupni stroški vzdrževanja najemnih objektov ( prostor štaba CZ, skladiščni 
prostori…). 
 
04032 - Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2013:  27,2 % 
Tu je poraba v skladu z letnim planom (stroški najema prostorov za zagotavljanje 
osnovnih življenjskih pogojev za ogrožene občane, ki jih je bilo potrebno evakuirati). 
 
 
07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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04033 - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
Proračunska sredstva: 875.486 €  Realizacija 30.6.2013:  49,7 % 
Tekoči transferi za delovanje javnega zavoda so bili realizirani v skladu z načrtovanimi. 
 
04034 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme  
Proračunska sredstva: 188.000 €  Realizacija 30.6.2013:  28,7 % 
V prvi polovici leta je bila sofinancirana nabava gasilskega vozila GCGP – 3. 
 
 
04035 - Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Skladno z planom je bilo realiziranih prvih šest mesečnih nakazil društvom v višini 
dvanajstine pogodbenih sredstev. 
 
 
04036 - Sredstva iz požarnega sklada 
Proračunska sredstva: 165.000 €  Realizacija 30.6.2013:  41,6 % 
Sredstva so bila do sedaj porabljena skladno s prilivi ter na podlagi ključa delitve, ki ga 
določa Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. 
 
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003  Aktivna politika zaposlovanja 

10039001  Povečanje zaposljivosti 

 
 
09003 - Nova delovna mesta in samozaposlitve 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Razpis za subvencioniranje novih delovnih mest je  zaključen. Odobrenih je bilo sedem 
vlog za subvencioniranje sedmih novih zaposlitev. Sredstva bodo v celoti izkoriščena s 
prvim julijem. 
 
 
09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  37,1 % 
Sredstva za subvencioniranje javnih del potekajo v skladu s podpisanimi pogodbami z 
Zavodom RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica in prejemniki sredstev. V 
program javnih del je bilo do maja 2013 vključenih 28 oseb, od maja naprej pa skupaj 53 
oseb. Višina sredstev za javna dela, ki jih subvencionira MONG je za 30.000 EUR višja v 
primerjavi z lanskim letom, kljub temu pa bo potrebno v drugi polovici leta zagotoviti še 
dodatna sredstva za izpolnitev vseh obveznosti. 
 
 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

 
 
09005 - Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 
Proračunska sredstva: 165.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Sredstva so namenjena spodbudam za ohranjanje in razvoj kmetijstva preko javnega 
razpisa. Razpis je že zaprt, za del ukrepov so že poslane odločbe in pogodbe, za drugi 
del razpisa pa se pripravljajo pozivi k dopolnitvam. Prva nakazila bodo predvidoma sredi 
julija. 
 
 
11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 
 
09006 - Priprava  projektov za razvoj podeželja  
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  7,9 % 
Sredstva so namenjena delovanju LAS-ov, izvedbi skupnih projektov LAS za razvoj in 
pripravi in izvedbi manjših projektov. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za 
delno pokritje stroškov skupnih projektov, za delovanje LAS-a pa so pogodbe v 
usklajevanju.  
 
 
09007 - Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so namenjena delovanju društev s področja kmetijstva in podeželja, ki jih 
društva pridobijo iz javnega razpisa. Javni razpis se zapre v začetku julija, sredstva pa 
bodo predvidoma porabljena v septembru. 
 
 
09049 - Program Leader - promocija vinske ceste 
Proračunska sredstva: 7.000 €  Realizacija 30.6.2013:  7,1 % 
Sredstva so namenjena promociji vinske ceste in bodo porabljena za prireditev »Utrinki v 
kozarcu«, ki bo avgusta ter druge manjše predstavitve vinske ceste. Sredstva bodo 
porabljena v septembru. 
 
 
09060 - Obnova vodnjakov in kalov - Living fountains 
Proračunska sredstva: 69.000 €  Realizacija 30.6.2013:  63,9 % 
Obnova  vodnjakov in kalov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007-2013 iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije, 
gradbena dela na treh vodnjakih in enem kalu ( Grgarske Ravne, Preserje- Branik, 
Šempas, Podlaka ). Zaključeni sta obnovi objektov v Braniku in Šempasu, v delu pa sta 
obnova spomenika iz prve svetovne vojne na Gragarskih Ravnah in obnova dveh 
vodnjakov ter kala v Podlaki. Dela prehitevajo plan, tako, da bomo projekt gradbeno 
zaključili že v letošnjem letu. 
 
 
09061 - Energija okusov 
Proračunska sredstva: 200 €  Realizacija 30.6.2013:  32,0 % 
Sredstva so namenjena vzdrževanju lani zaključenega projekta »Energija okusov« in so 
bila deloma porabljena za vzdrževanje spletnega portala tega projekta. 
 
 
09063 - Program Leader - Od vrtnine do umetnine 
Proračunska sredstva: 12.500 €  Realizacija 30.6.2013:  99,7 % 
Sredstva so namenjena izvedbi projekta »Od vrtnine do umetnine« in so bila v skladu s 
terminskim planom tudi porabljena za izvedbo posveta, izdelavi in tisku knjige. 
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09067 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Proračunska sredstva: 4.500 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so namenjena financiranjem ukrepov po »Odloku o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica in bodo porabljena 
predvidoma v septembru. 
 
 
11029003  Zemljiške operacije 
 
 
09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Proračunska sredstva: 110.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so namenjena izvedbi geodetskih del za komasacijo na kompleksih Rimci I, 
Rimci II, Hrastov hrib in Cerovo – Obramovec. Po terminskem planu bodo sredstva 
porabljena v septembru, to je pred izdajo zahtevka za izplačilo sredstev na Agencijo za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. 
 
 
09047 - Gospodarjenje z gozdovi 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2013:  5,6 % 
Sredstva so bila porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Preostala 
sredstva bodo porabljena za gospodarjenje z gozdovi v jeseni. 
 
 
1103  Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002  Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

 
 
09015 - Program zaščite živali, azil za pse  
Proračunska sredstva: 48.000 €  Realizacija 30.6.2013:  47,1 % 
Do sedaj izkoriščena sredstva so bila porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali po 
koncesijski pogodbi. 
 
 
1104  Gozdarstvo 

11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 
 
07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Podpisana je pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje v višini 45.654,49 EUR. V 
teku je izbira izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih v 
skladu s programom Zavoda za gozdove RS. 
 
 
12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

1207  Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001  Oskrba s toplotno energijo 
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07002 - Energetski koncept 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  19,6 % 
S postavko je predvideno pokritje stroškov povezanih z delom zavoda GOLEA, skladno s 
programom dela, ki ga je potrdil mestni svet, večina teh aktivnosti je že v teku. 
Del sredstev je namenjen za ostale aktivnosti s področja energetike. 
Preostala sredstva bodo predvidoma namenjena za izdelavo razširjenih energetskih 
pregledov, ki je eden od pogojev pri prijavi na razpise iz naslova celovite energetske 
sanacije stavb. 
 
 
07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2013:  13,5 % 
Predvideno je financiranje nujnih vzdrževalni del na toplovodnem in vročevodnem 
omrežju, del sredstev je bil že porabljen, vendar za dela opravljena v lanskem letu. V 
letošnjem letu bo potrebno: odpraviti puščanje omrežja med poslovno stavbo KENOG in 
Ulico Gradnikove brigade, nadomestiti turbinske števce z ultrazvočnimi, obnoviti 
priključek za vrtec Kurirček in obnoviti toplotne postaje za objekte Gradnikova 57,59,61. 
Investicijsko vzdrževalna dela so se začela z zaključkom kurilne sezone, glavnina naj bi 
se jih zaključila do jeseni, tudi večina plačil bo izvršena do takrat. Zelo verjetno bo za 
izvedbo vseh nujnih del potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302  Cestni promet in infrastruktura 

13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 
 
07230 - Koncesija mesta in primestnih naselij 
Proračunska sredstva: 280.000 €  Realizacija 30.6.2013:  56,0 % 
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju mesta in primestnih naselij (LC, 
LG, LZ, LK in JP) poteka skladno z sprejetim letnim programom izvajanja del. Realizacija 
pa  zaradi izjemne zime in stroškov zimske službe presega razpoložljiva sredstva. V zvezi 
z navedenim, je nujno zagotoviti na to proračunsko postavko dodatna sredstva za 
izvedbo nujnih nalog koncesije oz. za zagotovitev osnovne prometne varnosti.  
 
 
07231 - Koncesija izven mesta in primestnih naselij 
Proračunska sredstva: 580.000 €  Realizacija 30.6.2013:  74,9 % 
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest na območju izven mesta in primestnih 
naselij(LC, in JP) poteka skladno z sprejetim letnim programom izvajanja del. Zaradi 
izjemne zime in stroškov zimske službe realizacija presega razpoložljiva sredstva. V zvezi 
z navedenim je za izvedbo nujnih nalog koncesije potrebno zagotoviti dodatna sredstva 
na to proračunsko postavko.  
 
 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
07008 - Nujne in nepredvidene sanacije  
Proračunska sredstva: 130.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Realizacija 30.6.2013 še ne bo izkazovala realizacije saj vremenske razmere niso 
omogočale izvedbe planiranih nalog in prvi računi bodo poravnani v juliju 2013. 
Zavarovanja nevarnih mest so bila izvedena v okviru koncesij za vzdrževanje občinskih 
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javnih cest. V izvedbi so nujne  geološke raziskave in projektna dokumentacija za 
sanacijo cestnih usadov. Izvajajo se tudi manjše sanacije dotrajanih podpornih zidov. 
Za izpeljavo  nujnih nalog bo potreben rebalans te proračunske postavke.  
 
 
07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Proračunska sredstva: 90.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,9 % 
V pripravi so popisi del za manjše sanacije poškodb prometnih površin. V teku je tudi 
priprava na izvedbo delne asfalne prevleke ul. IX. Korpusa v Solkanu in delno asfaltno 
prevleko Erjavčeve ulice v Novi Gorici. Postavka bo v skladu z obrazložitvijo proračuna 
realizirana v celoti.  
 
 
07017 - Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih 
poti  v Lokovcu 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
F09056 
Izvedli smo razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za izmero odsekov ceste v k.o. 
Lokovec. Meritve se bodo izvajale v poletnih mesecih. 
 
 
07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2013:  15,4 % 
Izvajali smo odmerjanja posameznih odsekov cest po KS v MO Nova Gorica. Prednosti 
so imeli odseki cest, ki še nimajo statusa javnega dobra oz. deli parcel, ki se z izvedeno 
parcelacijo namenijo širitvi posameznih občinskih cest. Urejali smo posamezne primere, 
pri katerih se privatne parcele zajedajo v kategorizirane in nekategorizirane občinske 
ceste.  
 
 
07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest 
Proračunska sredstva: 33.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva za urejanje posameznih odsekov na ulični mreži v mestu in posameznih 
občinskih cestah bodo glede na dinamiko realizacije zastavljenega programa porabljena 
v drugi polovici leta. 
 
 
07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2013:  4,9 % 
Izvedena  so zemeljska dela za zagotovitev preglednosti križišča javne poti z državno 
cesto pri Sedovcu. S tem je bila odpravljena velika nevarnost za udeležence v prometu. 
Nekaj manjših del je v realizaciji. Za ostala manjša dela  na občinskih javnih cestah so 
popisi in naročila v pripravi. Postavka bo v skladu z obrazložitvijo proračuna realizirana v 
celoti.  
 
 
07184 - Ščedenska cesta 
Proračunska sredstva: 85.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sklenjena pogodba za izdelavo idejnega projekta ceste vključno s pločnikom in 
kolesarsko stezo. V juliju bo dokončan idejni projekt ceste. V nadaljevanju bo potekalo 
pridobivanje zemljišč. Od uspešnosti tega postopka je odvisen nadaljnji postopek – ali 
izdelava OPPN-ja ali pridobitev tehnične dokumentacije za izvedbo. 
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07188 - Prvomajska ulica 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Aktivnosti MONG so vezane na samo gradnjo primarne infrastrukture, ki jo bo izvajal 
pogodbeni partner  Erste group Immorent na podlagi novega dogovora. Med MONG in 
pogodbenim partnerjem potekajo usklajevanja. V letu 2013 je načrtovano  urejanje 
severnega kraka. Vrednost na te postavki je bila porabljena za namene preučitve oz. 
recenzije obstoječe dokumentacije komunalnega opremljanja na območju OPPN Majske 
poljane jug in Majske poljane Sever z tehničnega in ekonomskega vidika. 
 
 
07200 - Avtobusna postajališča - ob občinskih cestah 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Urejanje vertikalne in horizontalne signalizacije ter digitalizacije na avtobusnih 
postajališčih bo potekalo v drugi polovici leta. 
 
 
07202 - Pot na Breg 
Proračunska sredstva: 165.000 €  Realizacija 30.6.2013:  59,7 % 
Objekt je zaključen. Komisijski pregled bo izveden po tehničnem pregledu zavarovanja 
prehoda, predvidoma v zadnjem tednu junija;ureditev montažne grbine, ureditev zidu ob 
parceli MONG,odmera zgrajenega objekta in odkupi zemljišč; 
 
 
07211 - Ureditev ulice Vinka Vodopivca 
Proračunska sredstva: 10.500 €  Realizacija 30.6.2013:  99,1 % 
Izdelan je projekt PZI za zadnjo fazo pločnika. Pridobitev zemljišč in priprava objekta za 
izgradnjo poteka v 2014. 
 
 
07212 - Cesta Dornberk – Oševljek 
Proračunska sredstva: 200.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Izdelana je PZI dokumentacija za celotno traso razdeljeno v 8 pododsekov. Sklenjena in 
realizirana je pogodba za izvedbo 1. faze (odsek 8 od vasi Gradišče do meje z občino 
Renče-Vogrsko). V drugem polletju je predvidena izbira izvajalca za 2. fazo in začetek 
izvedbe 2. faze, ki se zaključi v letu 2014 (dvoletna pogodba). 
 
 
07220 - Rekonstrukcije in sanacije 
Proračunska sredstva: 152.600 €  Realizacija 30.6.2013:  2,7 % 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zaključnih del pri sanaciji JP Loke - 
Podrob in LC Rožna Dolina – Pristava -  Nova Gorica. V pripravi je gradivo za izpeljavo 
JN v skladu z obrazložitvijo sprejetega proračuna.  
Postavka bo realizirana v celoti. 
 
 
07222 - Podaljšek Lavričeve ulice 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013: 0,0 %  
Načrtovanje podaljška Lavričeve ulice se prilagaja in sledi načrtovanju odvodnika s 
Ščeden proti Prvomajski ulici, za to je potrebna izdelava in sprejem OPPN, postavka še 
ni bila koriščena.  
 
 
07223 – Vodovodna cesta 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Sredstva so predvidena za odškodnine za zemljišča (območje križišča Komunala). 
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Glede na obsežnost investicije Vodovodne ceste in 
križišča pri Komunali, se preverjajo možnosti etapne izgradnje; realizacija je odvisna od 
sprejete strategije. 
 
 
07227 – Magistrala 
Proračunska sredstva: 190.000 €  Realizacija 30.6.2013:  23,3 % 
Pridobili smo idejno zasnovo ureditve Magistrale v dveh variantah. Pripravljene so IDZ za 
vse infrasrukturne vode in naprave. Na podlagi potrjene variante bomo nadaljevali s 
pripravo načrtov PZI.  
 
 
07238 - CroCTaL - kolesarske poti 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2013:  49,7 % 
Ureditev kolesarske povezave med Erjavčevo ulico( Nova Gorica) in obračališčem 
avtobusov ( Solkan) – projekt CroCtal –ETS Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007-2013 , financiran iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R 
Slovenije : Gradbena dela –poseg na osi Erjavčeva-Gradnikova-Hermelika-Žabji kraj-
obračališče avtobusov v Solkanu ( pri Solkanskem mostu),  ki mestno središče povezuje 
z reko (športno-rekreacijsko območje). Dela potekajo v skladu s planom, zaključena je 
ureditev križišča Erjavčeva – Delpinova, v teku je rekonstrukcija križišča Delpinova- 
Rejčeva. 
 
 
07239 – Krožna cesta Vitovlje 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V drugem polletju bo izveden pregled trase  - izmere in ugotovitev zemljiškoknjižnega 
stanja – za ureditev lastništva ceste (po potrebi parcelacija posameznih ) in priprava 
predloga nadaljevanja priprave projekta. 
 
 
07241 – Ureditev ulice L. Slokarja ob vrtcu Julke Pavletič v Solkanu 
Proračunska sredstva: 180.000 €  Realizacija 30.6.2013:  55,7 % 
Vzporedno z izgradnjo vrtca je bila izvedena rekonstrukcija ulice Ludvika Slokarja.  
Investicija je potekala skladno s terminskim in finančnim planom ter bila zaključena v 
pogodbenem roku. Finančna realizacija bo delno izvedena v drugem polletju. 
 
 
07247 – Asfaltacija ceste pod Škabrijelom 
Proračunska sredstva: 23.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Glede na to, da se predmetna cesta nahaja na območju OPPN Bonetovšče – 
Fajdigovšče za kar je bil  sprejet odlok in tudi program opremljanja ni možno izvesti 
enostavne asfaltacije, sicer bi kršili predpise in zakonodajo na tem področju. 
Na skupnem sestanku predstavnikov občinske uprave in predstavnika pobudnikov 
predmetne asfaltacije je bilo dogovorjeno, da se k zadevi pristopi projektno tako, da bo 
upoštevan OPPN Bonetovšče -  Fajdigovšče. Najprej bo preverjen idejni projekt 
predvidene ceste po OPPN in PID zgrajenega vodovoda v letu 2011 na predmetni trasi. 
Temu bo sledila izdelava PZI ceste s spremljajočo infrastrukturo za območje, ki bo 
omogočalo smiselno navezavo nove predvidene ceste z začasno navezavo na obstoječo 
kategorizirano cesto (JP) pod Škabrijelom v OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče. Aktivnosti 
s tem v zvezi so v teku. 
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07250 – Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške 
razvojne regije 
Proračunska sredstva: 1.700 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Prijava regijskega projekta na razpis sredstev »Razvoj regij«, predviden 6.a JP RRP bo 
izvedena v drugem polletju. Začetek izvedbe projekta je predviden po odobritvi s strani 
MGRT.  
 
 
13029003  Urejanje cestnega prometa 
 
 
07032 - Plačilo koncesije za JP 
Proračunska sredstva: 420.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,5 % 
Sredstva se mesečno v skladu s koncesijsko pogodbo plačujejo izvajalcu mestnega 
potniškega prometa. Polletna poraba je v skladu z načrtovano. 
 
 
07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in 
odstranjevanje arhitektonskih ovir 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2013:  15,8 % 
Zamenjali smo poškodovane in postavili manjkajoče prometne znake. Izdelana je bila 
idejna projektna dokumentacija za pločnik v Prvačini. Uredili smo krožišče pri Hotelu 
Sabotin v Solkanu. Pridobili smo rešitve za ureditev taktilnih prometnih oznak na potezi 
Delpinove ulice in ulice Gradnikove brigade.  
 
 
07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  37,2 % 
Naročili smo projektno dokumentacijo za ureditev in osvetlitev prehodov za pešce pred 
Hotelom Perla in na Kostanjeviški cesti. 
 
 
07035 - Mirujoči promet  
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Pripravljali smo dokumentacijo za rekonstrukcije in sanacije dotrajanih mestnih javnih 
parkirišč ter za izvedbo novih. 
 
 
07218 – Ureditev mestnega središča Nove Gorice 
Proračunska sredstva: 1.129.426  €  Realizacija 30.6.2013:  0,7 % 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije. MONG je uspešno kandidirala 
na 6. JP RRP Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev sredstev EU 
– »Razvoj regij« in pridobila  sredstva v višini 1.072.069,00 EUR. Trenutno zaključujemo 
projektno dokumentacijo za izvedbo na podlagi katere bomo v mesecu juliju izvedli javni 
razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniški del  z zunanjo ureditvijo ter komunalnimi vodi 
in priključki. Začetek fizične izvedbe planiramo v mesecu oktobru in jo zaključiti spomladi 
2014. 
 
07228 - Garažna hiša – travnik0,0 % 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:   
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo garažne hiše pod travnikom. Načrtovanje je 
podrejeno načrtom Magistrale, zato postavka ni bila koriščena. 
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13029004  Cestna razsvetljava 
 
 
07037 - Plačilo javne razsvetljave 
Proračunska sredstva: 400.000 €  Realizacija 30.6.2013:  56,3 % 
Sredstva so namenjena pokritju stroškov električne energije za delovanje javne 
razsvetljave. V primeru zamika izvedbe celovite prenove javne razsvetljave bo potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva za pokritje tekočih stroškov.  
 
 
07040 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  8,5 % 
V bilanci odhodkov je izkazana majhna realizacija zaradi ugodnih cen doseženih pri 
izvedbi javnega naročila za redno vzdrževanje JR. Glede na navedeno bo realizacija v 
bilanci odhodkov za 30.6.2013 prikazana v višini 2.056,00 EUR oz. 6,8%. Poleg 
pogodbenega rednega vzdrževanja se naročajo tudi nujne zamenjave poškodovanih in 
povsem dotrajanih svetilk ter drogov JR.  
 
 
07245 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG 
Proračunska sredstva: 1.135.967 €   Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so predvidena za izvedbo celovite prenove javne razsvetljave v Mestni občini. 
Vir sredstev pa je koncesijska dajatev s strani izbranega koncesionarja. Prvotna varianta 
je predvidevala celovito obnovo obstoječe javne razsvetljave do konca poletja, vendar se 
žal na razpis ni prijavil noben ponudnik. Trenutno se išče drugačno rešitev, ki bo mestni 
občini zagotovila energetsko varčno in kvalitetno javno razsvetljavo z minimalno udeležbo 
občine pri financiranju projekta. 
 
 
07248 – Plačilo električne energije za delovanje semaforjev 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  14,4 % 
Postavka je bila uvedena šele z rebalansom proračuna za leto 2013. Prej so bili ti stroški 
združeni z stroški električne energije za javno razsvetljavo, kar pa ni bilo v skladu z 
Uredbo o mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.  
 
 
13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
 
 
07047 - Izgradnja obvoznice Solkan 
Proračunska sredstva: 49.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so namenjena urejanju zemljiško knjižnega stanja zgrajenega objekta in je 
realizacija odvisna od uspešnosti sklepanja aneksov k pogodbam za odkupe zemljišč in 
sodnih postopkov. 
 
 
07049 - Dokumentacija za urejanje državnih cest 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Na regionalni cesti R2-444 Ajdovščina – Rožna dolina je kar nekaj prometno neustreznih 
križišč in sicer križišče Osek – pas za levo zavijanje, križišče Tri hiše, križišče Šmihel (v 
izvajanju) in križišče z regionalno cesto R3-613 (Kromberška vpadnica). 
V nadaljevanju se bo pričelo z izdelavo dokumentacije, ki se bo pokazala za prioritetno. 
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Poteka tudi izdelava idejne zasnove rekonstrukcije ceste R3-608 Solkan Lokve od km 
2.950 do km 5.500 (priključek Sv. Gora – Ravnica), naročnik je DRSC, MONG trenutno 
nima stroškov v zvezi s to nalogo. 
 
 
07140 – Avtobusna postajališča – ob državnih cestah 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  9,6 % 
Dokumentacija za avtobusno postajališče Banjšice – Raven je izdelana. Poteka izbor 
izvajalca. Dela predvidoma zaključena do pričetka novega šolskega leta: 
 
 
07185 – Rekonstrukcija – Križišče Šmihel 
Proračunska sredstva: 55.500 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva predvidena za sofinanciranje izvedbe. Ker je kot soinvestitorski vložek v 
investicijo vključen delež MONG za izdelavo dokumentacije in urejanje zemljišč iz 
preteklosti, je izvajalski del investicije prevzela DRSC . Sklenjena je pogodba z izbranim 
izvajalcem. Dela se izvajajo v letu 2013 in 2014. Glede na dogovor, predvidevamo, da 
sredstva za sofinanciranje investicije s strani MONG ne bodo potrebna, razen v primeru 
morebitnih dodatnih del. 
 
 
07192 - Pločnik Dornberk - Draga 
Proračunska sredstva: 200.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,2 % 
Dokumentacija izdelana, pridobljena zemljišča. Do septembra je predviden zbor izvajalca 
in pričetek gradnje (dvoletna investicija). 
 
 
1303  Železniški promet in infrastruktura 

13039001  Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

 
 
07050 - Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj – železnice 
Proračunska sredstva: 37.253 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Na podlagi podpisane izvensodne poravnave med Slovenskimi železnicami in Mestno 
občino Nova Gorica v zvezi s terjatvami iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 
2001-2003, poteka obročno odplačevanje dolga. Obveznosti zapadejo dvakrat letno in 
sicer februarja in julija. V polletni realizaciji je tako vključena poravnava prvega dela 
obveznosti. 
 
 
14  GOSPODARSTVO 

1401  Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 

14019001  Varstvo potrošnikov 

 
 
09017 - Zveza potrošnikov  
Proračunska sredstva: 2.500 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Članarina bo poravnana v drugi polovici leta. 
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1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 
 
09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva - RRA programi 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  16,3 % 
V skladu s sprejetim planom dela na skupščini družbenikov Regijske razvojne agencije za 
severno Primorsko  tečejo postopki za izdajo  pogodb po posameznih programih sprejetih 
na skupščini RRA – regijske agencije za severno Primorsko. 
 
 
09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje 
podjetništva  
Proračunska sredstva: 52.000 €  Realizacija 30.6.2013:  36,6 % 
V sodelovanju z Območno–obrtno podjetniško zbornico v skladu z podpisano pogodbo 
realiziramo dogovorjene aktivnosti in dogodke. 
 
 
09021 - Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost – PTP 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  40,0 % 
Na podlagi pogodbe o izvajanju nalog s področja promocije inovativnega podjetništva in 
priprave projektov za razvoj naprednih tehnologij je trenutno realiziranih slaba polovica  
nalog. 
 
 
09024 - Neposredne regionalne spodbude -  Regionalna štipendijska shema 
Proračunska sredstva: 4.000 €  Realizacija 30.6.2013:  55,3 % 
Sredstva so namenjena sofinanciranju Regijske štipendijske sheme, ki jo koordinira 
Posoški razvojni center. V letošnjem letu so bile plačane obveznosti na podlagi aneksov k 
trem Pogodbam o sofinanciranju štipendij za šolska leta 2009/10, 2010/11 in 2011/12. 
 
 
09026 - Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 
Proračunska sredstva: 25.100 €  Realizacija 30.6.2013:  49,9 % 
V prvem polletju so bile izvedene aktivnosti v okviru splošnih razvojnih nalog na 
regionalni ravni, ki so v javnem interesu in sicer s strani  Regionalne razvojne agencije, ki 
je vpisana v evidenco RRA-jev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poleg 
splošnih razvojnih nalog poteka priprava Regionalnega razvojnega programa Severne 
Primorske (Goriške razvojne) regije za obdobje 2014-2020.  
 
 
09027 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Razpisi za spodbujanje podjetništva  so zaključeni. Prejeli smo 72 vlog, vloge so v 
postopku ocenjevanja Komisije za spodbujanje podjetništva. 
 
 
09040 - Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,6 % 
Sredstva so namenjena delni ureditvi prvega nadstropja centra, porabljena so bila za 
cenitev vrednosti najemnine, preostala pa bodo porabljena pred koncem leta za ureditev 
prvega nadstropja. 
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09041 - Inkubator Univerze v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva, ki so potrebna za pokritje materialnih stroškov dela na opremi, ki je bila 
nabavljena v okviru projekta še niso bila porabljena. 
 
 
09048 - Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Proračunska sredstva: 136.000 €  Realizacija 30.6.2013:  32,0 % 
Mestna občina Nova Gorica  sofinancira izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega 
centra v Novi Gorici in sicer v višini EUR 450.000 EUR, ki jih bo v treh letih  namenila za 
sofinanciranje stroškov izgradnje centra.  V letošnjem letu zaključujemo sofinanciranje 
stroškov izgradnje MIC-a, prejeli pa smo prošnjo za sofinanciranje dodatnih sredstev za 
dokončanje investicije, ki mora biti zaključena najkasneje do konca letošnjega leta. 
 
 
09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  5,0 % 
Sredstva so porabljena v skladu s programom dela na področju Mednarodnega 
gospodarskega sodelovanja. 
 
 
09064 – Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 
Proračunska sredstva: 26.890 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V pripravi je priprava projekta in vloge na javni razpis Programa EU LIFE+ in sicer z 
namenom ohranjanja narave na območju Panovca in razvoja primernih dejavnosti na 
obravnavanem območju.  
 
 
 
1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001  Promocija občine 

 
 
09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2013:  17,0 % 
S sredstvi se sofinancira tisk mesečne brošure KAM ter sofinanciranje projekta turistični 
elektronski vodnik. 
 
 
14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
 
09030 - INTERREG III A  Sabotin - Park miru 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2013:  33,5 % 
Sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo za vzdrževanje območja Sabotina – 
parka miru (košnja, čiščenje zarasti, vzdrževanju klopi,…). 
 
 
09031 - Stalna razstava na meji  
Proračunska sredstva: 15.500 €  Realizacija 30.6.2013:  29,8 % 
Sredstva se porabljajo na podlagi sklenjene letne pogodbe za najem, čiščenje in vodenje 
po razstavi. 
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09033 - Ureditev turistične infrastrukture 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  32,3 % 
V prvi polovici leta smo uspešno dokončali projekt »podeželski elektronski vodiči« s 
katerim smo z novimi metodami in tehnologijo popisali tri tematske pešpoti na trnovski in 
banjški planoti, brez da bi okolje kazile usmerjevalne in informacijske table. Tako se lahko 
uporabniki z GPS napravo odpravijo na pohod in dobijo informacije o naravnih in kulturnih 
znamenitosti ob poti.  
 
 
09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2013:  55,2 % 
Na podlagi programa dela za leto 2013, ki nam ga je dostavila Turistična zveza – TIC 
Nova Gorica, smo sklenili pogodbo o plačilu stroškov delovanja. Program obsega 
vodenje turistično informacijskih centrov, informiranje turistov, zbiranje podatkov za 
potrebe informiranja obiskovalcev, najemnino TIC-a, udeležbo na različnih sejmih ter 
druge promocijske aktivnosti za pospeševanje turizma v občini. Sredstva se porabljajo 
skladno s pogodbo in predloženimi zahtevki. 
 
 
09035 - Sredstva za programe - Turistična društva 
Proračunska sredstva: 45.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Objavili smo Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov turističnih društev v 
Mestni občini Nova Gorica. Komisija za sofinanciranje programov in projektov turističnih 
društev je vloge ocenila, izdane pa so bile tudi odločbe o dodelitvi sredstev. Na podlagi 
sklenjenih pogodb in dokazil o izvajanju programov bomo v drugi polovici leta turističnim 
društvom nakazali dodeljena sredstva. 
 
 
09036 - Turistično informacijski center in info točke 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,3 % 
Sofinancirajo se stroški delovanja info-točke v Solkanu in vodenje obiskovalcev po 
turistični ponudbi Frančiškanskega samostana Kostanjevica. 
 
 
09052 - Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu 
Proračunska sredstva: 2.000 €  Realizacija 30.6.2013:  90,4 % 
Investicija je ponovno prijavljena na javni razpis iz naslova ukrepa 322 – »Obnova in 
razvoj vasi«, sredstva so bila porabljena za novelacijo DIIP-a in prijavne dokumentacije. 
 
 
09056 - Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2013:  46,8 % 
Poravnali smo članarino Mestne občine Nova Gorica v Regionalni destinacijski 
organizaciji Smaragdna pot. 
 
 
09059 - Solum 
Proračunska sredstva: 245.970 €  Realizacija 30.6.2013:  13,2 % 
Aktivnosti glede ureditve promocijsko-degustacijskega centra in vinoteke tečejo in 
načrtujemo, da bosta tako promocijsko-degustacijski center kot vinoteka obratovala do 
konca leta 2013. Podpisanih je bilo več pogodb s podizvajalci za izvedbo ostalih 
projektnih aktivnosti, med drugim za pripravo CGP, izdelavo komunikacijskega načrta in 
organizacijo dogodkov ter izdelavo spletne strani. Izvedli smo prvega od predvidenih 
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osmih promocijsko-degustacijskih dogodkov, do 30.9.2013 pa bo delovala tudi spletna 
stran. Do konca leta 2013 bomo izvedli še 3 promocijsko-degustacijske dogodke. 
 
 
09065 – Pot miru 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013: 9,8 %  
V skladu s terminskim planom smo v prvi polovici leta naredili celovit popis del na 
Škabrijelu, kjer nameravamo do leta 2015 vzpostaviti spominski park Škabrijel s tematiko 
prve s svetovne vojne. V drugi polovici leta 2013 bomo pričeli z urejanjem pešpoti in 
zgodovinske dediščine.  
 
 
09066 – European partnership on sport 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  5,9 % 
V prvem polletju nismo imeli predvidenih aktivnosti. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi 
polovici leta.  
Gre za dva različna projekta (PRO US ALL in WAP) prijavljena na razpis  Evropske 
komisije »European partnerships on sport«. Namen dvoletnih projektov je promovirati 
pomen preživljanja prostega časa in ljudem približati različne oblike športa. Srdstva (cca 
50.000€) bodo namenjena urejanju infrastrukturi za aktivno preživljanje prostega časa v 
Športnem parku Solkan in promocijskim aktivnostim.  
 
 
10178 – Ureditev smučišča na Lokvah 
Proračunska sredstva: 200.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so predvidena za pripravo analize potrebnih del za dokončanje in ureditev trase 
smučišča ter za usposobitev žičniškega sistema na Lokvah. Za navedeno se pripravlja 
DIIP, ki bo s stroškovnega vidika obdelal več variantnih rešitev. Postavka  bo realizirana v 
drugi polovici leta. 
 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 
 
07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč  
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,9 % 
Redno so izvajani odvozi zapuščenih avtomobilov zaradi preprečitve nastajanja novih 
divjih odlagališč. V tem letu ni bila organizirana pomladanska čistilna akcija zaradi znanih 
težav na odlagališču v Stari Gori, zato je trenutna realizacija 2,9%. Predvidenih je nekaj 
manjših sanacij, ki pa ne bodo vplivale na realizacijo 30.6.2013. 
 
 
07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  9,7 % 
Sredstva so namenjena za kritje stroškov odvoza ustrezno pripravljenih azbest-
cementnih odpadkov do odlagališča v Stari Gori in plačilo takse iz tega naslova. Krijejo se 
stroški odvoza, ki nastanejo pri menjavi kritine individualnih stanovanjskih in pomožnih 
objektov. 
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07058 - Razširitev odlagalnega polja - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 160.000 €  Realizacija 30.6.2013:  1,6 % 
Izvedla se je delno tretja faze urejanja odlagalnega polja s predvidenim nadvišanje bokov 
brežin na jugozahodnem delu obstoječega odlagališča in izvedba drenaž. Izvedba 
kanalet za odvod meteornih voda se zaradi slabega vremena in razmočenega terena ni 
izvedla. 
 
 
07061 - Zajem in izraba odlagališča plina ter sanacija tesnitve pokrova - iz naslova 
takse 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2013:  22,4 % 
Predvidena je bila izvedba odplinjevanja na še odprtem delu odlagalnega polja. Izvedla 
se je prevezava odplinjevanja na delu odlagalnega polja, ki se je v tem obdobju zaprlo in 
nadvišanje odplinjakov na novo odprtem delu odlagalnega polja, kjer je predvideno 
nadaljevanje odlaganja. Tretja faza se bo izvajala po zaključku odlaganja. 
 
 
07206 – Subvencija cene GJS – zbiranje, obdelava in ravnanje z odpadki 
Proračunska sredstva: 300.365 €  Realizacija 30.6.2013:  91,3 % 
Zaradi zakonskih določil je bilo potrebno s 1.1.2013 vpeljati na odlagališču Stara Gora 
predhodno obdelavo odpadkov. Ker trenutno veljavne cene ravnanja s komunalnimi 
odpadki ne pokrivajo teh stroškov, je mestna občina s privolitvijo mestnega sveta potrdila 
vpeljavo predhodne obdelave odpadkov in kritja stroškov le-te. V primeru, da se novih 
cen storitev ravnanja z odpadki ne potrdi v kratkem, bo potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva. 
 
 
07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 4.520.702 €  Realizacija 30.6.2013:  2,1 % 
Realizacija projekta je bilo terminsko zamaknjena zaradi vstopa strenskih udeležencev v 
postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenj, kar je v nadaljevanju povzročilo 
spremembe in dopolnitve dokumentacije in vloge za pridobitev OVS. Izvedena so bila 
javna naročila za izbor izvajalcev komuniciranja z javnostmi, inženir in nadzor, 1. faza 
izvedbe del odlagalnega polja, čistilne naprave in zunanje ureditve ter izvedbo 
tehnologije. Izveden je bil osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja, ki je bil v prvih 
branjih na občinskih svetih trinajstih sodelujočih občin. Izvedba del se bo predvidoma 
začela z zamikom 6-8 mesecev, tako, da bo koriščen le manjši del predvidenih sredstev.  
 
 
07224 - Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 403.000 €  Realizacija 30.6.2013:  10,6 % 
Zaradi odločitve o predhodni obdelavi so se investicijska vzdrževalna dela začela 
kasneje. Izvedena so bila dela za ureditev platoja za začasno deponijo za začasno 
odlaganje, zamenjava dela ograje in dela za ureditev spodnjega platoja zelenega odreza, 
bili so postavljeni štori na platoju za stabilizacijo težke frakcije iz mehanske obdelave. 
 
 
07233 - Odvoz in odlaganje odpadkov iz javnih kontejnerjev 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  41,6 % 
Iz te postavke se krijejo stroški odvoza odpadkov iz javnih kontejnerjev in nepravilno 
odloženih odpadkov ob kontejnerskih mestih. Odvozi so redni in postavka bo realizirana v 
celoti. 
 
 
15029002  Ravnanje z odpadno vodo 
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07066 - Čiščenje peskolovcev 
Proračunska sredstva: 25.100 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Izvedli bomo razpis za čiščenje peskolovcev in prebijanje odtočnih cevi na širšem 
mestnem območju. Dela bodo izvajana v septembru in oktobru 2013. Postavka bo 
realizirana v celoti.  
 
 
07067 - Izdelava projektne dokumentacije 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,9 % 
Pripravljena je bila PZI dokumentacija za ureditev fekalne kanalizacije vzdolž ulice Pot na 
Breg – križanje z železniško progo (Solkan) ter PZI dokumentacija prevezave fekalne 
kanalizacije Gregorčičeva ulica na fekalno kanalizacijo Kolodvorske ulice v Dornberku, 
rekonstrukcija kanalizacije v Prvačini, ureditev kanalizacije na območju kajak centra, 
dograditev in rekonstrukcija kanalizacije po Solkanu. V drugem polletju sledi nadaljevanje 
priprave projektne dokumentacije in predvidoma finančna realizacij že pripravljene 
projektne dokumentacije.  
 
 
07076 - Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 
Proračunska sredstva: 85.000 €  Realizacija 30.6.2013:  10,7 % 
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov tekočega delovanja ČN (elektrika, vodarina, 
drugi obratovalni stroški), ki obratujejo, vendar še niso bila prenesena v upravljanje in 
končni uporabniki še ne plačujejo stroškov čiščenja odpadne vode. Poleg teh tekočih 
stroškov, ki se plačujejo mesečno so sredstva namenjena še za izvedbo del, ki so 
potrebna na posameznih ČN – popravila, obnove…, ki se opravljajo preko javnega 
podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. 
 
 
07079 – Kanalizacija Grgar – iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 90.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo kanalizacije na Sveti Gori. Poraba 
proračunskih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2013, ko je tudi predvidena 
izvedba 1. faze kanalizacije in vodovoda  na Sveti Gori. 
 
 
07082 – Kanalizacija Ravnica – iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 114.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V pripravi je izdelava izvedbenega projekta PZI za dograditev obstoječe fekalne 
kanalizacije in vodovoda za novo naselje v Ravnica. Poraba proračunskih sredstev je 
predvidena v drugi polovici leta 2013.  
 
 
07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 310.000 €  Realizacija 30.6.2013:  13,8 % 
Zaključena sta dodatna odseka fekalne kanalizacije v Britofu in v Vasi, v teku je sanacija 
prehoda fekalne kanalizacije čez hudournik Branica, v pripravi je javno naročilo za 
izdelavo povezovalne fekalne kanalizacije naselje Vas- lokacija ČN. Dela potekajo v 
skladu s planom. 
 
 
07149 - Kanalizacija v Novi Gorici  - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 260.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Pred ureditvijo ulice Pot na breg (dela so se izvajala v okviru zavarovanja nivojskega 
železniškega prehoda Solkan1) se je dogradilo manjkajočo fekalno in meteorno 
kanalizacijo vključno s podbojem pod železnico; izvedla se je sanacija obstoječe 
kanalizacije (ureditev ločenega sistema). Dela zaključena in prevzeta (vrednost cca 
45.000,00 EUR).Finančna realizacija sledi v drugem polletju.  V drugem polletju sledi 
rekonstrukcija kanalizacije in vodovoda na območju Grčne v dolžini cca. 400 m,  ureditev 
meteorne kanalizacije v Ščednah, dograditev kanalizacije Strma pot, Streliška,..  
 
 
07150 - Kanalizacija Rožna Dolina  - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  83,4 % 
Zaključena je rekonstrukcija kanalizacije v Rožni dolini, in sicer Vipavska cesta Odsek 1 
(od št. 29-39), ki se je pričela v letu 2012.  
 
 
07175 - Centralna čistilna naprava 
Proračunska sredstva: 6.574.270 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V teku je priprava in po potrditvi razpisne dokumentacije s strani MKO izvajanje 
postopkov vseh potrebnih javnih razpisov (JN) za gradnjo Centralne čistilne naprave, ki je 
sofinancirana s strani Kohezijskega sklada in države. Pričetek gradnje je predviden v 
drugi polovici leta 2013. Zaradi dolgotrajnega postopka usklajevanja z dvema 
ministrstvoma (MKO in MGRT)  in izvedbe javnih naročil glavnina sredstev ne bo 
porabljena.  Sredstva se bodo ustrezno prerazporedila v leti 2014 in 2015. 
 
 
07181 - Varovanje porečja reke Vipave 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Priprava gradbene in dokumentacije za prijavo na sredstva EU skladov za ČN za 
Šempas in Ozeljan, kanalizacijo Šmihel, Ozeljan, Šempas. V pripravi je razpis za 
pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije za območje 
Šempasa in izdelavo predinvesticijske zasnove, izdelavo PZI za kanalizacijo in ČN, 
izdelavo študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, izdelavo drugih študij in 
dokumentacije, ki jo potrebujemo za pripravo vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega 
sklada. 
 
 
07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE 
Proračunska sredstva: 516.542 €  Realizacija 30.6.2013:  0,8 % 
Izgradnja  čistilne naprave Čepovan ( 400 PE)  in kanalizacijskega omrežja bo,  v okviru 
ETS -Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 , sofinancirana iz 
sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. Pripravljeni je idejni 
projekt, v teku je projektiranje PGD in PZI projektov, v teku je pridobivanje zemljišča in 
priprava še manjkajoče investicijske in gradbene dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in za izvedbo  javnega naročila. 
 
 
07214 – Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacije naselja Lohke – iz naslova 
takse 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Pripravljena je IDZ in v teku je izdelava PGD in PZI dokumentacije za čistilno napravo in 
kanalizacijo, ter priprava javnega razpisa za izbor izvajalca del. Predviden začetek 
operacije je v drugi polovici leta 2013, ko bodo porabljena tudi vse predvidena 
proračunska sredstva. 
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07229 - Združitev kanalizacije Dornberk - Prvačina - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 280.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,7 % 
Za območje v pasu med KS in marketom (križada, center)  in  v območju Frjula-Struga je 
v pripravi projektna dokumentacija PGD. Predvidoma bomo z   izgradnjo fekalne 
kanalizacije v Prvačini lahko nadaljevali v drugi polovici leta. V pripravi je razpis za 
izdelavo projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo naselja Zalošče. 
 
 
07242 – Čistilna naprava Branik – ISO-PRA 
Proračunska sredstva: 363.026 €  Realizacija 30.6.2013:  3,3 % 
Uvedena je nova proračunska postavka 07242 Čistilna naprava ISO PRA in sicer skladno 
z zahtevami izvajanja projektov v okviru Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I. 
Izdelani so bili projekti PGD in vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V teku 
je pridobivanje zemljišča in priprava razpisne dokumentacije za izvedbo  javnega 
naročila. 
 
 
07246 – Investicijska vzdrževalna dela - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Rekonstrukcija in obnova iztrošenega kanalizacijskega omrežja se izvaja po programu 
javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija d.d. 
 
 
07251 – Kanalizacija Čepovan - iz naslova takse 
Proračunska sredstva: 400.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Pripravlja se projektna dokumentacija za izvedbo fekalne kanalizacije, katere izvedba 
(odsek kanalizacije) ni vključena v investicijski projekt (glej proračunsko postavko 07194 
»Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo – ISO PRE«). Poraba proračunskih sredstev je 
vezana na pričetek izvedbe navedenega projekta in je predvidena v drugi polovici leta 
2013. 
 
 
1506  Splošne okoljevarstvene storitve 

15069001  Informacijski sistem varstva okolja in narave 

 
 
08002 - Evropski okoljski projekti – Adria A 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  21,4 % 
V okviru te postavke koristimo sredstva za izvajanje projekta ADRIA A, v katerem 
sodeluje MONG kot projektni partner. V okviru teh sredstev je predvideno tudi pokrivanje 
dela plače zaposlenega delavca iz uprave MONG ter zunanjih izvajalcev za spremljanje 
izdelave strokovnih podlag in pripravo vmesnih poročil. Večji del planiranih sredstev bo 
porabljen v drugi polovici leta, ko se bodo pripravljale strokovne podlage, za katere je 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v prvih petih mesecih letošnjega leta izvedlo razpis 
in izbralo izvajalce. Pri tem bo tudi naša občina preko zunanjega izvajalca aktivno 
sodelovala. 
 
 
08003 - Program varstva okolja 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V prvem polletju so se izvajale aktivnosti v okviru priprave končne oblike Strateške karte 
hrupa, ki je bila izdelana v lanskem letu. V pripravi je izdelava predloga območij II. 
stopnje varstva pred hrupom kot strokovne podlage za vnos v OPN MONG. Naloga bo 
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zaključena do konca junija. V drugi polovici leta bodo realizirane tudi druge naloge iz te 
postavke.  
 
 
08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti, 
z namenom zmanjšati promet v mestu, povečati uporabo javnega prevoza ipd, s 
sodelovanjem zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi…). Akcija 
se bo tradicionalno izvedla v celoti v jeseni, ko bodo tudi sredstva v celoti porabljena. 
 
 
08005 - Ekološka merilna postaja 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2013:  1,7 % 
Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru 
državne mreže. MONG v okviru te postavke vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških 
podatkov na spletni strani MONG. V letošnjem letu plačujemo vzdrževanje spletne 
aplikacije dvakrat, v juliju in decembru, glede nato ta postavka še ni bila nič porabljena. 
 
 
08014 - Sonaravni razvoj okolja 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Proračunska postavka služi pripravi malih in standardnih projektov za prijavo na razpise 
za pridobivanje sredstev v okviru Cilja 3 programov Evropske unije. V prvem polletju ni 
bilo predvidenih aktivnosti. 
 
 
08015 - EuropeAid - We Are the Planet 
Proračunska sredstva: 96.000 €  Realizacija 30.6.2013:  40,7 % 
Projekt teče že tretje leto. V letošnjem prvem polletju smo nadaljevali aktivnosti v 
Didaktičnem centru na Ljudski univerzi v Novi Gorici, kjer so zaposlene tri delavke za 
izvajanje projekta. Zaposlitve so za krajši delovni čas za obdobje trajanje projekta. Na 
postavki smo porabili približno tretjino planiranih sredstev. Večina le-teh je bila porabljena 
za delo zaposlenih v Didaktičnem centru in delo ekspertov, ki sodelujejo pri izvajanju 
delavnic. Del sredstev smo porabili tudi za nabavo materiala za izvedbo delavnic in 
dogodkov v okviru projekta.  
 
 
08016 - EuropeAid - GoTraWaMa 
Proračunska sredstva: 34.000 €  Realizacija 30.6.2013:  5,6 % 
V  okviru te postavke smo pokrili stroške dela delavke iz Uprave MONG v tem obdobju na 
tem projektu. Za opremo smo izvedli javno naročilo in izbrali izvajalca, plačana pa bo v 
drugi polovici leta. 
 
 
08017 - Pumas 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  21,7 % 
Projekt teče eno leto. Iz te postavke smo pokrili stroške dela delavke iz Uprave MONG  in 
stroške potovanja za drugo srečanje vseh partnerjev v projektu. Za to smo porabili  
približno petino planiranih sredstev. 
 
 
08018 - Tradomo 
Proračunska sredstva: 43.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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V okviru te postavke smo planirali nabavo opreme za avtobusna postajališča na območju 
Nove Gorice. Sedaj je v pripravi razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila, ki 
ga bomo izvedli skupaj z občino Šempeter – Vrtojba. Izvedbo planiramo v drugi polovici 
leta. 
 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001  Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

 
 
07164 - Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  24,6 % 
Skrbeli smo za vzdrževanje modulov za vodenje odmere NUSZ in komunalnega 
prispevka. Začeli smo s posodobitvijo in uskladitvijo evidence nezazidanih stavbnih 
zemljišč. Pripravili smo analizo obstoječega sistema obračuna in zajema NUSZ. 
Usklajevali in dopolnjevali smo elaborat kategorizacije občinskih cest. Izpolnjevali smo 
obveznosti iz pogodb za vzdrževanje katastrov GJI, začeli smo z dopolnjevanjem 
katastra cest, skrbeli za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture VIK in 
Komunalne energetike. 
 
 
16029002  Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
 
 
08007 - Nadzor nad kvaliteto voda in tal 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2013:  42,3 % 
Izveden je bil prvi zajem vzorcev za monitoring površinskih vod v MONG za tekoče leto. 
Izvedli smo meritve hrupa v okolici Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica.  
 
 
16029003  Prostorsko načrtovanje 
 
 
08008 - Strateški prostorski akti 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,4 % 
Po zaključenem postopku priprave OPN je bilo sprejeto namensko rabo zemljišč 
potrebno uskladiti z najnovejšim katastrskim načrtom, zato smo poskrbeli tudi za prenos 
podatkov namenske rabe na DKN.  
Za namene podajanja informacij o novih prostorskih določilih in ukrepih ter za pripravo 
lokacijske informacije in potrdil o namenski rabi je bila izdelana programska aplikacija v 
povezavi s spletnim portalom PISO. V skladu z veljavno zakonodajo se je pripravil tudi 
nov izpis in izris lokacijske informacije. Za ta namen se je prenesel podatkovni model 
veljavnega OPN v tekstualni in grafični obliki ter izvedel presek znotraj vsebine OPN 
(namenska raba prostora, enote urejanja prostora, koridorji GJI itd.) ter znotraj Prikaza 
stanja prostora (varstveni režimi, kulturna dediščina, varstvo narave, varstvo vodnih virov 
itd.).  
Začeli smo s postopkom sprememb in dopolnitev OPN za tiste vsebine, ki ne uvajajo 
novih stavbnih zemljišč in tako ne posegajo na področja pristojnosti posameznih NUP, ob 
tem pa tudi s postopkom ažuriranja Prikaza stanja prostora v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
Pri upravljanju s prostorskimi podatki na področju vzpostavljenega geografskega sistema 
občine smo doslej uporabljali zastarelo verzijo GIS programa t.i. ArcView. Za namene 
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uporabe in strukturiranja različnih prostorskih evidenc v različnih formatih ter zaradi nujne 
uporabe novih prostorskih baz OPN, izvajanje prostorskih analiz ter za namene kartiranja 
smo pridobili licenco za programsko opremo ESRI ARCGIS z aktivacijo vzdrževanja ESRI 
programske opreme 10.1. 
 
 
08009 - Izvedbeni prostorski akti 
Proračunska sredstva: 90.000 €  Realizacija 30.6.2013:  18,6 % 
Razgrnili smo OPPN Ronket in vodili javno obravnavo. Nadaljevali bomo s pripravo 
stališč do pripomb, podanih v javni obravnavi, in pripravo predloga načrta.  
Za OPPN Vodovodna smo pripravili predlog in k njemu pridobili tudi večino mnenj NUP o 
ustreznosti načrta. Dodatno smo pridobili še hidrološko študijo na posebno zahtevo 
ARSO. Po uskladitvi načrta z izsledki študije in pridobljenem mnenju ARSO bomo načrt 
lahko sprejeli z odlokom. 
Za OPPN Kurja Vas dostopna cesta smo pripravili dopolnjeni osnutek za javno 
obravnavo, ki ga je potrebno delno prilagoditi izsledkom hidrološke študije, ki jo je kot 
dodatno strokovno podlago zahtevala ARSO. Po uskladitvi bomo načrt javno razgrnili. 
Pripravili smo sklep o začetku postopka priprave OPPN za kmetijsko gospodarstvo v 
Šempasu ter sklep o začetku priprave spremembe OPPN Kulturni center v Novi Gorici, ki 
je potrebna zaradi umeščanja novih rešitev v okviru urejanja Magistrale ter novih 
programskih vsebin v parku. 
Pripravili smo potrebna prostorska izhodiščna gradiva za umeščanje novega Kulturnega 
centra in za umeščanje Univerze v centralnem mestnem prostoru. 
 
 
08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  32,0 % 
V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvajamo delavnice za otroke 
o prostoru in arhitekturi »Igriva arhitektura«. Izvedene so bile štiri delavnice, v naslednjem 
polletju so predvidene še tri delavnice. 
V prvem polletju je bila, v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in pod mentorstvom prof. 
dr. Žive Deu, izvedena urbanistično arhitekturna delavnica za celovito prenovo naselij 
Grgarske Ravne in Dragovica. Rezultate delavnice pričakujemo konec študijskega leta. 
Pripravili smo Barvno študijo za potrebe sanacije fasad stanovanjskih stolpnic Kare VI v 
ulici Gradnikove brigade in sodelovali pri postavitvi razstave celotnega sanacijskega 
projekta markantnega mestnega predela. 
Izvedena je bila delavnica za arhitekturno urbanistično urejanje vrtičkov v sodelovanju s 
Fakulteto za arhitekturo pod mentorstvom prof. Janeza Koželja. Na podlagi izsledkov 
delavnice o različnih modelih urbanih vrtičkov, ki bi bili primerni za prostor Nove Gorice, 
smo za dve izbrani vzorčni lokaciji pridobili idejno zasnovo in projekt za izvedbo vzorca 
urbanih vrtov. Naročili smo tudi analizo in popis stanja pri obstoječih vrtičkih. Izvedba 
investicijske ocene stroškov upravljanja in vzdrževanja novih območij vrtičkov in izvedba 
pravnih podlag za pripravo odloka za izvajanje urbanega vrtnarjenja bo pripravljena v 
drugi polovici leta. 
Pridobili smo Načrt talnega taktilnega vodilnega sistema za osebe z okvaro vida v ožjem 
mestnem središču mesta Nova Gorica in za cesto IX korpusa, ki bo izhodišče za urejanje 
posameznih odsekov in potez na mestnih ulicah. 
 
 
1603  Komunalna dejavnost 

16039001  Oskrba z vodo 
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07086 - Izdelava projektne dokumentacije 
Proračunska sredstva: 90.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Proračunska postavka je namenjena pripravi razne izvedbene dokumentacije za 
rekonstrukcije in dograditve vodovodov kot na pr. : Vodovod  Milojke Štrukelj, IX korpus, 
Rožna dolina, Nova Gorica – Grčna, Rekonstrukcija oz sanacija cevovoda DN 700 
,Vodovod Preserje – Branik, itd. V prvem polletju je bila pripravljena projektna 
dokumentacija za spremembo trase javnega vodovoda Slatna - Bitež (IDP in PZI), ki bo 
finančno realizirana v drugem polletju. Prav tako sledi izvedba ostalih načrtovanih 
aktivnosti. 
 
 
07094 - Vodovod v Dornberku 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so namenjena  rekonstrukciji  oziroma obnovi iztrošenih vodovodov ter obnovi 
sekundarnega vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov .  
 
 
07097 - Vodovod v Prvačini  
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  4,1 % 
Sredstva so namenjena  rekonstrukciji  oziroma obnovi iztrošenih vodovodov ter obnovi  
sekundarnega vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov 
 
07098 - Vodovod Branik 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,6 % 
Sredstva so namenjena rekonstrukciji oziroma obnovi iztrošenih vodovodov in druge 
vodovodne infrastrukture 
 
07104 - Vodovod v Čepovanu 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Priključitev obstoječega vodovodnega omrežja na javni vodovod Čepovan – Lokve, 
dograditev vodovoda v Dolu in priključitev naselja Čepovan- Puštale. 
Realizacije je v celoti predvidena za drugo polovico 2013. 
 
 
07151 - Zaščita Vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo TB in 
Vipavske doline 
Proračunska sredstva: 7.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Izgradnja  vodovodnega omrežja na TB planoti-povečanje zmogljivosti črpanja pitne vode 
in zaščita vodnega vira Mrzlek,  v skladu z projektom, ki ga delno financira EU - 
Kohezijski sklad, je zaključena. Proračunsko postavko smo ohranili zaradi formalnih 
razlogov ( neplačani račun v lanskem letu). 
 
 
07155 - Vodovod Šmihel 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,4 % 
V teku je  pridobivanje gradbenega dovoljenja  za izgradnjo vodovod na Hribu. Zaradi 
pritožbe na izdano gradbeno dovoljenje z izvedbo vodovoda sicer kasnimo,  kljub temu 
ocenjujemo, da bomo dela zaključili v letošnjem letu.  Nadaljujemo z izgradnjo vodovoda 
Runk .Pridobivamo gradbeno dokumentacijo za ureditev gornjega dela trase vodovoda 
Šmihel. 
 
 
07160 - Vodovod v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Izvedba dela vodovoda na območju Grčne. Proračunska sredstva se bodo koristila v 
drugi polovici leta 2013.  
 
 
07161 - Vodovod Rožna Dolina 
Proračunska sredstva: 90.000 €  Realizacija 30.6.2013:  28,4 % 
Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo končne situacije izvedene 
rekonstrukcije dela vodovoda DN200 na območju Vipavske ceste, ki je bila zaključena v 
letu 2012. V drugi polovici leta 2013 je planirana rekonstrukcija  vodovoda v Stari Gori ter 
dokončanje del po lanski pogodbi.  
 
 
07174 - Vodovod Gradišče 
Proračunska sredstva: 55.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V teku je priprava investicije za izvedbo tlačnega voda za napajanje višje ležečih hiš na 
Gradišču. Izvedba investicije in poraba proračunskih sredstev je predvidena v drugi 
polovici leta 2013.  
 
 
07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Rekonstrukcije in obnove iztrošenih vodovodov se izvaja po programu javnega podjetja 
Vodovodi in kanalizacija d.d. 
 
 
07219 - Vodovod Grgar - Fobca 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki mu bo sledil razpis za izvedbo. 
 
 
07237 - Vodovod Kromberk 
Proračunska sredstva: 45.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V teku je priprava investicije v gradnjo II faze vodovoda pod Školjem vodovoda , ki je 
predvidena v drugi polovici leta 2013, ko bodo tudi porabljena proračunska sredstva.  
 
 
07244 – Vzdrževanje hidrantov 
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Vzdrževanje hidrantov se izvaja po programu javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija 
d.d., poleg tekočih vzdrževalnih del je predvidena tudi zamenjava nekaterih iztrošenih 
hidrantov. 
 
 
07249 – Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V teku je preverjanje pripravljenost prebivalstva za priključitev na vodovodno omrežje 
(Vodovod Mrzlek) na podlagi katerega se bo izdelalo plan obnov ter dopolnilo obstoječo 
in/ali izdelalo novo projektno dokumentacijo. 
Poleg izvedbenih projektov je v letošnjem letu predvidena dograditev sekundarnega 
omrežja v Lokovcu,  prevezava naselja Bitež in ureditev vodovoda, ter  priključitev in 
ureditev vodovoda Grgarske Ravne. Realizacija bo potekala v drugi polovici leta 2013.  
 
 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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07107 - Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 
Proračunska sredstva: 90.000 €  Realizacija 30.6.2013:  42,6 % 
Mestno pokopališče v Stari Gori je zasnovano kot park, ki se ga temu primerno tudi redno 
vzdržuje. Vzdrževati pa je potrebno tudi grobna polja, kompleks žarnih grobov in 
poslovilne objekte ter vso ostalo infrastrukturo. Potrebno je tudi praznično dežurstvo z 
usmerjanjem prometa in plačilo stroškov (zavarovanje, voda, elektrika, pobiranje 
najemnin…). V okviru razpoložljivih sredstev bo potrebno izvesti nekaj manjših sanacij 
(večja vzdrževalna dela). 
 
 
07108 - Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V pripravi je naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PZI za širitev žarnega 
pokopališča  in idejnega projekta  za širitev klasičnega pokopališča. Računov s tem v 
zvezi do sedaj še nismo prejeli. 
 
 
07109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  3,3 % 
Realizacijo predstavlja končni račun za projekt PZI sanacije podpornega zidu z ureditvijo 
kolumbarijev na pokopališču v Lokah in končna situacija za sanacijo podpornega zidu in 
ureditev kolumbarijev na pokopališču pri Sv. Trojici v Kromberku.  
Nadaljevale se bodo aktivnosti v skladu z obrazložitvijo sprejetega proračuna za leto 
2013. Postavka bo realizirana v celoti. 
 
 
16039003  Objekti za rekreacijo 
 
 
07111 - Ureditev parka Rafut 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Vzdrževalna dela v parku Rafut (košnja zelenic, obrezovanje grmovnic in čiščenje 
podrasti…), se izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju del. Izdano je tudi 
posebno naročilo za višinsko obrezovanje parkovnih dreves s pomočjo vrvne tehnike. Ker 
v maju ni prispel noben račun za bremenitev te postavke, bo realizacija ostala do 
30.6.2013 nespremenjena in sicer: 0%. Proračunska postavka bo realizirana v celoti. 
 
 
07112 - Ureditev Borovega gozdička 
Proračunska sredstva: 262.301 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V prvem polletju je MONG izvedla postopek javnega naročila za izbiro izvajalca. Do 
konca junija bo podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. V drugem polletju sledi 
izvedba investicijskega projekta  v ureditev območja Borovega gozdička in sicer širše 
okolice rolkarskega poligona – rolkarski park, v obsegu  1.146,00m² zelenih površin in 
794,00m² tlakovanih površin, skladno s projektno dokumentacijo ter zaključna dela v 
ureditev poti/leseni prehodi. 
 
 
16039004  Praznično urejanje naselij 
 
 
07113 - Praznično urejanje naselij 
Proračunska sredstva: 35.000 €  Realizacija 30.6.2013:  44,5 % 
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Plačani so bili računi za Božično-Novoletno okrasitev mesta 2012/2013.. Nabavljene so 
bile tudi nadomestne zastave. Iz te postavke se krijejo tudi stroški za praznično  
izobešanje zastav.  
 
 
16039005  Druge komunalne dejavnosti 
 
 
07114 - Splošna komunalna dejavnost 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2013:  5,6 % 
Proračunska postavka 5.000 EUR. Plačani so bili računi za dobavljeno el energijo ter 
vodarino za potrebe fontan in namakalne sisteme nasadov.  
 
 
07115 - Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  22,6 % 
V sodelovanju z Društvom slavistov in Krajevno skupnostjo Nova Gorica smo na 
Erjavčevi ulici postavili urbano spominsko obeležje, skulpturo umetniškega portreta 
pesnice Ljubke Šorli. 
 
 
07116 - Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2013:  40,3 % 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in dežurstvo v javnih sanitarijah na avtobusni 
postaji v Novi Gorici, vzdrževanje razsvetljave, signalizacije in čiščenje površin v garažnih 
hišah ter servisiranje gasilnih aparatov v garažnih hišah. V izvedbi je tudi sanacija 
poškodovanega hidrantnega omrežja v garažni hiši ob ul. Gradnikovih brigad zaradi 
zmrzali. Za nadstrešek tržnice je naročen nadomestni senčnik.  
 
 
07117 – Urejanje urbanih zelenih površin 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  47,8 % 
V začetku leta so v večjem delu mesta snežne razmere povzročile škodo na drevesih 
zaradi česar je bilo potrebno odstraniti večje količine poškodovanih vej na Kidričevi ulici, 
Bazoviški, Trubarjevi, Ulici Ivana Regenta, Vetrišču in Pristavi.  
Lanskoletna suša je pustila posledice na posušenih visokoraslih iglavcih (himalajski bor, 
cedre, tuje, močvirska cipresa…) na Delpinovi ulici, Kidričevi ulici, Prešernovi ulici in v 
Borovem gozdičku, zato jih je bilo potrebno odstraniti. 
Intervencijski ukrepi odstranitve nevarnih dreves ali obžagovanje polomljenih in suhih vej 
zaradi ogroženosti pešcev, prometa in stanovalcev, so bili izvedeni na več lokacijah v 
Novi Gorici (Kidričeva ulica, ulica Ivana Regenta) ter v drugih naseljih v občini (bolnišnica 
Stara Gora, plazišče Liskur, Trnovo, Prvačina, Podgozd, Kromberk, Šempas, Lokve, 
Banjšice). Pri oblikovanju krošenj na drevoredu platan v Prvačini je bil zaradi 
naravovarstvene zaščite potreben nadzor gozdarske stroke. 
Zelene površine v mestu Nova Gorica so se urejale tudi na podlagi mnenj iz ogledov 
Hortikulturne komisije. Tovrstni posegi so se nanašali na poseke, odstranitve in rezkanje 
panjev topolov, robinij, divjih kakijev, cipres, borov in ceder na Kidričevi ulici, Cankarjevi 
ulici ter zasaditev drevorednih lip na Kidričevi. Dosaditev vrtnic, grmovnic, pokrovnih 
rastlin ter zatravitve smo izvedli na otroškem igrišču Ledine, zelenicah na Cankarjevi ulici, 
Bevkovem trgu in ob avtobusni postaji ter na krožiščih (Grčna, Solkan).  
V drugi polovici leta načrtujemo še zasaditev nadomestnih dreves na zelenih površinah 
stanovanjskih sosesk ter zasaditev drevoreda v delu Poslovne cone Solkan. 
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07234 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 
Proračunska sredstva: 750.000 €  Realizacija 30.6.2013: 39,2 %  
Urejanje in čiščenje javnih površin poteka skladno z sprejetim letnim programom 
izvajanja del. Realizacija je temu primerna.  
 
 
07235 - Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja 
Proračunska sredstva: 225.000 €  Realizacija 30.6.2013:  43,1 % 
Urejanje in čiščenje javnih površin poteka skladno z sprejetim letnim programom 
izvajanja del. Realizacija je temu primerna.  
 
 
1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 
 
11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 
Proračunska sredstva: 160.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica se sredstva za delovanje nakazujejo 
v dvanajstinah predvidenih sredstev in so realizirana po planu. 
 
 
16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju 
 
 
11008 - Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in 
Slovenska odškodninska družba) 
Proračunska sredstva: 6.000 €  Realizacija 30.6.2013:  59,9 % 
Za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu, je potrebno mesečno odvajati 20 % 
sredstev od obračunanih kupnin Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in 10 % 
Slovenski odškodninski družbi. V prvi polovici leta je bilo tako obračunano nekaj več kot 
polovica sredstev kar pomeni, da bo potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva 
za pokrivanje omenjenih obveznosti. 
 
 
1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 

zemljišča) 

16069001  Urejanje občinskih zemljišč 

 
 
07119 - Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev 
komunalne infrastrukture) 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,6 % 
Realizacija načrtovanih manjših investicij v okviru postavke je predvidena v drugem 
polletju: v strnjenem delu naselju Osek  bo izveden manjši odsek nove trase javne poti, 
ob OŠ Ledine se izvede dokončanje pešpoti mimo OŠ Ledine, z ureditvijo ekološkega 
otoka in ureditvijo javne razsvetljave. 
 
 
07120 - Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za 
posamezne investicije in OPPN) 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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V izdelavi je generalni program opremljanja za celotno občino, na podlagi OPN Nova 
Gorica, pripravljamo tudi posamezne programe opremljanja za območja urejanj z OPPN. 
 
 
07121 - Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  8,7 % 
Pripravljamo posamezne študije, ki služijo racionalnemu izvajanju posameznih posegov v 
prostor. Študije služijo kot strokovne podlage v nadaljnjem postopku načrtovanja ali 
predpisovanja pogojev za posege. Pripravljamo študijo menjava oken na Mestni hiši, 
izhodišča in pravila za celovito urejanje Mestne hiše, ki bo podlaga tudi za njeno 
spomeniško zaščito. V postopku usklajevanja je izdelana projektna naloga za zahodno 
mestno cesto.  
 
 
07221 - Odvodnik v Sočo 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
MONG vodi postopek pridobivanja zemljišč za II. fazo odvodnika ZBDVs v Sočo. 
Odškodnine za zemljišča so po pogodbi o medsebojnih obveznostih in opremljanju 
obveza obeh pogodbenih partnerjev (Primorja d.d. in Erste group Immorent d.o.o.). 
Zaradi znanih okoliščin s podjetjem Primorje, je MONG unovčila bančno garancijo za 
odvodnik in želela iz tega naslova poplačati delež odškodnin za zemljišča, kar bi 
omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja še za drugo fazo ZBDVs. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov (nestrinjanje, iskanje dedičev preko sodišča…) se je sklepanje nekaterih 
pogodb zamaknilo, tiste, ki pa so s strankami rešene čakajo na podpis partnerja Erste 
group Immorent d.o.o. 
Plačilo odškodnin za zemljišča, v kolikor bo drugi partner Erste group Immorent d.o.o 
podpisal služnostne pogodbe, sicer bo morala MONG prevzeti še ta del odškodnin in za 
ta dela vnovčiti bančno garancijo. 
 
 
07225 - Odvodnik Ščedne 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, ker je predhodno potrebno pripraviti  za to 
področje OPPN. 
 
 
16069002  Nakup zemljišč 
 
 
07122 - Nakup zemljišč in stavb 
Proračunska sredstva: 750.000 €  Realizacija 30.6.2013:  23,8 % 
Nakup zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine 
in pridobitev zemljišč, potrebnih za izvedbo predvidenih infrastrukturnih projektov, 
izvajamo po letnem programu pridobivanja stvarnega premoženja MONG. 
 
 
17  ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702  Primarno zdravstvo 

17029001  Dejavnost zdravstvenih domov 

 
 
10152 - Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena v letih 
2011-2013. V zvezi z urejanjem lastništva zemljišča, kjer je bila predvidena gradnja, 
potekajo dolgotrajni postopki, zato je za delovanje Zdravstvenega doma Osnovno varstvo 
Nova Gorica predviden nakup poslovnih prostorov, za katera bo potrebna sredstva 
zagotovil javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. 
 
 
10163 - Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2013:  25,5 % 
Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega 
zdravstvenega varstva v pristojnosti občin/e. 
V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante Čepovan in program Ambulante 
za zdravljenje odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena 
ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda 
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno 
varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2013 se s strani mestne občine namenjajo 
sredstva za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan in za sofinanciranje Ambulante 
za zdravljenje bolezni odvisnosti – slednjega sofinancirajo tudi ostale občine 
soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. 
 
 
1706  Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001  Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

 
 
10004 - Preprečevanje zasvojenosti 
Proračunska sredstva: 45.000 €  Realizacija 30.6.2013:  3,1 % 
V letu 2013 so sredstva na postavki namenjena sofinanciranju programov s področja 
zasvojenosti. Zaključen je javni razpis za sofinanciranje programov s področja 
zasvojenosti. Izvajalci so izbrani in so z njimi sklenjene pogodbe. Preostanek sredstev je 
namenjen financiranju predavanj/delavnic na temo primarne preventive. Izvajalci se 
izbirajo. Aktivnosti bodo kot vsako leto v dogovoru z vzgojnimi in izobraževalnimi zavodi v 
mestni občini potekale v mesecih september, oktober in november 2013. 
 
 
1707  Drugi programi na področju zdravstva 

17079001  Nujno zdravstveno varstvo 

 
 
10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  53,7 % 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga občini obveznost, da 
krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti 
zavarovani iz drugega naslova ter mladoletne osebe, ki ne morejo biti zavarovane po 
starših (21. in 24. točka 15. člena zakona). Število zavarovancev se zaradi spremembe 
statusa (zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja.  
 
 
17079002  Mrliško ogledna služba 
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10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba 
Proračunska sredstva: 65.000 €  Realizacija 30.6.2013:  58,5 % 
Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s 
Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza 
občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika 
zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je 
plačnik stroškov občina.  
 
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802  Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001  Nepremična kulturna dediščina 

 
 
10164 - Grad Branik 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva na postavki so namenjena povrnitvi vlaganj v najeto nepremičnino bivšemu 
najemniku gradu, pripravi ustrezne dokumentacije za obnovitev in oživitev gradu Branik 
ter oblikovanju in izvajanju ustreznih programov, projektov in ostalih aktivnosti v gradu. 
 
 
18029002  Premična kulturna dediščina 
 
 
10014 - Akcije v kulturi - Goriški muzej 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Program izvedbe akcij poteka po planu. Sredstva se namenjajo za razstavno dejavnost, 
andragoško in pedagoško dejavnost, izdajo Goriškega letnika, varovanje zbirk in izvedbo 
programa Glasbe sveta 2013. Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na 
podlagi zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10015 - Akcije v kulturi  - Galerija 
Proračunska sredstva: 27.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Program akcij v galeriji poteka po planu. Izvedena so bila 3 predavanja oz. predstavitve - 
Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo ter 27 otroških likovnih ustvarjalnic za otroke in 
2 predavanji v soorganizaciji. Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na 
podlagi zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10016 - Delovanje Goriškega  muzeja 
Proračunska sredstva: 17.100 €  Realizacija 30.6.2013:  49,9 % 
V okviru postavke se sofinancira redna zaposlitev vzdrževalca – vrtnarja. Financiranje 
poteka v dvanajstinah. 
 
 
10017 - Delovanje Galerije 
Proračunska sredstva: 58.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Delovanje galerije in postavitve razstav poteka po letnem načrtu dela. Do konca junija je 
bilo realiziranih 6 razstav. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
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10018 - Galerija - nakup likovnih del 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V prvem polletju je bilo kupljeno umetniško delo Zmaga Lenardiča Namigovanje / 
Innuendo 2005/13, Casani vezana plošča, pleksi steklo, filter za napo, silikon, inox, 
barvni tuš (38 x 150 x 13 cm (4 x 38 x 30 x 13 cm). Sredstva za nastale stroške se 
izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz katere je razvidna 
poraba sredstev. 
 
 
1803  Programi v kulturi 

18039001  Knjižničarstvo in založništvo 

 
 
10019 - Akcije v kulturi - GK  
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V prvem polletju 2013 je bilo izvedenih 12 predstavitev knjig za odrasle, 3 predstavitve 
knjig za otroke, 15 priložnostnih in likovnih razstav, 3 tematske razstave okoliških 
osnovnih šol, 8 ustvarjalnih delavnic za otroke, 15 pravljičnih ur za najmlajše, 6 delavnic 
za starejše uporabnike Z nami po znanje, dve Čajanki ob sredah v okviru projekta 
Primorci beremo in sklop celotedenskih prireditev v okviru prireditve 7. Goriški dnevi 
knjige. Organizirano je bilo izobraževanje za uporabnike in strokovne delavce Beremo 
(tudi) digitalno! in predstavitev spletnega portala Primorci.si (v Novi Gorici in Kopru).   
V drugi polovici junija je Goriška knjižnica v sodelovanju z literarnim klubom Govorica 
organizirala 3. Gregorčičeve dneve z osrednjima dogodkoma v Goriški knjižnici in 
Gradišču nad Prvačino. 
Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo 
dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10021  Goriška knjižnica - nakup knjig 
Proračunska sredstva: 87.642 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Prirast gradiva v Goriški knjižnici (vsi načini nabave) od 1. 1. 2013 do 11. 6. 2013 v vseh 
zbirkah centralne knjižnice, v potujoči knjižnici in krajevnih knjižnicah je znašal 8.337 
enot. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
10022 - Goriška knjižnica  - delež za materialne stroške potujoče knjižnice 
Proračunska sredstva: 21.771 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Sredstva na postavki predstavljajo delež za materialne stroške potujoče knjižnice, ki 
deluje po ustaljenem programu.  
Do 11. 6. 2013 je potujoča knjižnica pridobila 919 enot knjižničnega gradiva.  Sredstva se 
nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
10023 - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 836.172 €  Realizacija 30.6.2013:  51,1 % 
Delovanje knjižnice in izvedba programa teče po načrtu, sredstva za plače in materialne 
stroške se nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
18039002  Umetniški programi 
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10026 - Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 270.896 €  Realizacija 30.6.2013:  50,7 % 
Delovanje Kulturnega doma in izvedba programa teče po načrtu, sredstva za plače in 
materialne stroške se nakazujejo v dvanajstinah. 
 
 
10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 60.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Program poteka po planu. Odigrane so bile  predstave Malega in Velikega polžka 
(izvedenih je bilo 7 predstav), izvedena je bila baletna predstava v izvedbi Balet SNG 
Maribor ter plesna predstava v izvedbi Umetniškega društva M&N DC. Amaterski 
mladinski oder bo izvedel premiero predvidoma jeseni 2013, Festival uličnega gledališča 
Ana Desetnica v Novi Gorici je načrtovan v obdobju od 27.6.2013 do 9.7.2013 (4 
predstave).  
Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo 
dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10143 - Program Kulturnega doma 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  47,5 % 
Program poteka po planu. Odigrane so bile  predstave Malega in Velikega polžka 
(izvedenih je bilo 7 predstav), izvedena je bila baletna predstava v izvedbi Balet SNG 
Maribor ter plesna predstava v izvedbi Umetniškega društva M&N DC. Amaterski 
mladinski oder bo izvedel premiero predvidoma jeseni 2013, Festival uličnega gledališča 
Ana Desetnica v Novi Gorici je načrtovan v obdobju od 27.6.2013 do 9.7.2013 (4 
predstave).  
Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo 
dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
18039003  Ljubiteljska kultura 
 
 
10149 - Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 
Proračunska sredstva: 160.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
JSKD OI Nova Gorica je v 1. polovici leta za mestno občino izvedel Javni poziv za 
sofinanciranje kulturnih društev na področju ljubiteljstva v Mestni občini Nova Gorica in 
realiziral polletni program na lokalnem, območnem in medobmočnem nivoju. V 1. polovici 
leta so bila nakazana sredstva za strokovna in organizacijska dela pri izvedbi območnega 
in medobmočnega programa. Sredstva za delovanje kulturnih društev bodo nakazana v 
2. polovici leta. 
 
 
10150 - Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 
Proračunska sredstva: 40.850 €  Realizacija 30.6.2013:  51,9 % 
Iz te postavke se financirata dva zaposlena na JSKD za opravljanje del s področja 
ljubiteljstva v Mestni občini Nova Gorica. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah. 
 
 
18039004  Mediji in avdiovizualna kultura 
 
 
10033 - Kinematografija - ART film 
Proračunska sredstva: 11.500 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Program ART filma in Filmskega gledališča se je v prvi polovici leta izvajal po načrtu. 
Izpeljanih je bilo 32 filmskih projekcij, 2 predavanji in 3 otroške filmske delavnice. 
Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo 
dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
18039005  Drugi programi v kulturi 
 
 
10036 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov, ki so last občine, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, nabavo delovnih sredstev, urejanje razstavnih prostorov na 
gradu Kromberk in investicijsko vzdrževanje. Sredstva za nastale stroške se izvajalcu 
nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba 
sredstev. 
 
 
10037 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 
Proračunska sredstva: 72.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Nabavljena je bila previjalna miza, 4 gondole in 4 predali  na kolesih za hrambo 
otroškega avdio in video gradiva ter del sortirnega sistema knjigomata. Sredstva za 
nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz 
katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10038 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2013:  29,7 % 
Nakup opreme se izvaja po predvidenem načrtu. V 1. polletju je bila zamenjana glavna 
razsvetljava v mali dvorani. Sredstva za nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi 
zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10039 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Galerija 
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva na postavki so namenjena posodobitvi galerijske razsvetljave. Sredstva za 
nastale stroške se izvajalcu nakažejo na podlagi zahtevka s priloženo dokumentacijo, iz 
katere je razvidna poraba sredstev. 
 
 
10040 - Akcije v kulturi – SAZU 
Proračunska sredstva: 13.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Izvajanje Raziskovalne naloge Zahodna narodnostna meja v luči sprememb časa poteka 
po planu. V skladu s sklenjeno pogodbo med Znanstvenoraziskovalnim centrom 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti in mestno občino se sredstva nakažejo 
izvajalcu na podlagi zahtevka po izvedbi programa. 
 
 
10041 - Druge akcije v kulturi 
Proračunska sredstva: 2.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Izvedba financiranja akcij teče po planu. 
 
 
10124 – Kulturni center 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
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Sredstva so predvidena za začetek pridobivanja ustrezne dokumentacije. Investicija je 
predvidena v letih 2013-2017. 
 
 
10145 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  34,5 % 
V prvi polovici leta je bil izveden javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov. Pogodbe z izbranimi izvajalci so podpisane.  
 
 
10172 - 2. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prostori delavnic 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Začetek izgradnje je vezan na pridobivanje sredstev 
na razpisih. 
 
 
10173 - 3. faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prizidek 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Pridobivamo gradbeno dovoljenje. Izvedba investicije je odvisna od uspešnosti na 
razpisih. 
 
 
1804  Podpora posebnim skupinam 

18049001  Programi veteranskih organizacij 

 
 
05010 - Veteranske organizacije 
Proračunska sredstva: 18.000 €  Realizacija 30.6.2013:  25,0 % 
Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ureja 
Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica. 
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2013 je ta zaključen. Z izvajalci 
so sklenjene pogodbe, na podlagi katerih so upravičeni do izplačila 25 % odobrenih 
sredstev. Sredstva so bila že nakazana. 75 % odobrenih sredstev se bo izplačalo do 
konca leta 2013 na podlagi prejema poročil o izvajanju sofinanciranih programov. 
 
 
07123 -Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  18,4 % 
Izvajajo se redna vzdrževalna dela na grobiščih, spomenikih in spominskih obeležjih  po 
KS in skupnem spominskem parku NOB na Trnovem po letni pogodbi, ki je bila na 
podlagi JN sklenjena s podjetjem Želva d.o.o.  
V pripravi je gradivo za naročilo izdelave  katastra spomenikov in spominskih obeležij ter 
naročila za izvedbo večjih vzdrževalnih del, za kar pa so potrebna dodatna sredstva.  
 
 
1805  Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001  Programi športa 

 
 
10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 
Proračunska sredstva: 105.000 €  Realizacija 30.6.2013:  48,7 % 
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Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni 
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po dvanajstinah. 
 
 
10045 - Sofinanciranje programov in projektov tehnične kulture 
Proračunska sredstva: 40.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,4 % 
V okviru proračunske postavke poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki so 
organizirani znotraj OZOTK-a oziroma drugih izvajalcev, skladno z določili področnega 
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. 
 
 
10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 
Proračunska sredstva: 305.700 €  Realizacija 30.6.2013:  46,1 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni 
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po ključu 50% odobrenih sredstev ob podpisu 
pogodbe in 50% ob predložitvi poročila o izvedbi programa. Zaradi postopka izvedbe 
javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
10048 - Večje športne prireditve 
Proračunska sredstva: 42.000 €  Realizacija 30.6.2013:  13,7 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni 
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po realizaciji prireditve na podlagi poročila. Zaradi 
postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici 
leta. 
 
 
10049 - Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 400.000 €  Realizacija 30.6.2013:  49,7 % 
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V 
okviru te proračunske postavke se določi višina potrebnih sredstev za materialne stroške 
in plače zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Izvedba financiranja 
poteka po planu. 
 
 
10052 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku 
Proračunska sredstva: 121.600 €  Realizacija 30.6.2013:  63,9 % 
Sredstva v okviru postavke so skladno s sklenjeno letno pogodbo namenjena za ureditev 
terena in okolice pri Kajak centru v Solkanu, postavitev teniškega balona, nakup kletke za 
met kladiva v Športnem parku Nova Gorica ter za nakup osnovnih sredstev Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica. 
 
 
10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 
Proračunska sredstva: 30.000 €  Realizacija 30.6.2013:  10,2 % 
Izvedba poteka skladno s planom. Trenutno potekajo aktivnosti za ureditev otroškega 
igrišča v Solkanu v Ulici za spomenikom. Stroški povezani z izgradnjo in vzdrževanjem 
otroških in športnih igrišč bodo nastali v drugi polovici leta. 
 
 
10059 - Športna dvorana v Prvačini 
Proračunska sredstva: 110.000 €  Realizacija 30.6.2013:  49,5 % 
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Investicija Izgradnje telovadnice v Prvačini je bila zaključena v letu 2007. V mesecu 
januarju 2008 je bila opravljena primopredaja objekta, ki ga je mestna občina s pogodbo 
dala v upravljanje Javnemu zavodu za šport Nova Gorica. Ker je bila dvorana zgrajena 
na podlagi finančnega najema s postopnim odkupom – lizingom in sicer za obdobje 10 
let, je potrebno skladno z amortizacijskim načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo. 
Izvedba financiranja teče po planu. 
 
 
10073 - Obnova rolkarskega poligona v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 300.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,2 % 
Izvedli smo javni razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del z 
zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki. Razpis smo izvedli v dveh sklopih, posebej 
za rolkarski poligon in bazen s tribunami in pomožnim objektom ter zunanjo ureditev in 
komunalne priključke v sklopu 2. 
Za prvi sklop izvajalca nismo izbrali, ker ponudbe nesprejemljive. Postopek izbire, ki se 
izvaja s pogajanji, še traja.  Investicija je še vedno v celoti izvedljiva v drugi polovici 
tekočega leta. 
 
 
10146 - Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 
Proračunska sredstva: 230.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Stroški za  delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in 
športno rekreativno vadbo so vezani na velike izdatke za energijo (ogrevanje, elektrika), 
veliki so stroški uporabe sanitarne vode, stroški za zalivanje, bazen ter tekoča popravila. 
Sofinanciranje poteka skladno s planom na podlagi mesečnih dotacij. 
 
 
10167 - Kajak proga 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Za potrebe izvedbe večjih športnih tekmovanj, katerih organizator bo v prihodnjih dveh 
letih Kajak klub Soške elektrarne, je potrebno prilagoditi oziroma urediti skladno z 
veljavnimi standardi in zahtevami že obstoječo progo na Soči. Aktivnosti se bodo pričele 
v drugi polovici leta. 
 
 
10168 - Servisni objekt 
Proračunska sredstva: 75.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku tribune na južni strani stadiona v Športnem 
parku Nova Gorica bi uspeli zagotoviti primerne prostore za kvalitetno pripravo vadbe in 
tekmovanj ter skladiščni prostor za potrebe Javnega zavoda za šport. Investicija je 
skladno z NRP predvidena za leti 2013 in 2014, v letošnjem letu so sredstva na postavki 
namenjena aktivnostim za pridobitev potrebne dokumentacije. 
 
 
10169 – Pokriti bazen 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva v proračunu so namenjena pripravi projektne dokumentacije.  
 
 
18059002  Programi za mladino 
 
 
10065 - Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok  
Proračunska sredstva: 17.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Realizacija sredstev je predvidena ob koncu leta.   
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10067 - Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  49,1 % 
Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroških in mladinskih programov in 
projektov, prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo 
postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 78.000 €  Realizacija 30.6.2013:  51,1 % 
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski center Nova 
Gorica. V okviru te proračunske postavke je določena višina potrebnih sredstev za 
materialne stroške in plače zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. 
Izvedba financiranja poteka po planu. 
 
 
10071 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 
Proračunska sredstva: 10.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Sredstva na postavki so predvidena za vzdrževanje hiše v Čepovanu, ki jo je Mestna 
občina s 1.1.2011 dala v upravljanje Mladinskemu centru Nova Gorica. Za popolno 
dokončanje investicije je potrebno še nekaj manjših vlaganj, ki so predvidena v drugi 
polovici leta. 
 
 
10134 - Izgradnja mladinskega hotela 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Aktivnosti na projektu se v poletju ni izvajalo. Investicija se nanaša na prizidek k obstoječi 
stavbi Kajak centra v Solkanu. Mladinski hotel je zasnovan kot klasičen hotel ali 
prenočitveni objekt za šolsko mladino oziroma potrebe športnikov ob raznih tekmovanjih 
ali pa v primeru priprav. 
Izdelana je idejna zasnova IDZ na lokaciji ob Kajak centru v Solkanu. 
Nadaljevanje investicije je odvisno od uspešnosti kandidatur na javnih razpisih RS in EU. 
 
 
10175 – Program Mladinskega centra 
Proračunska sredstva: 46.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva, potrebna za izvajanje programa 
dela mladinskega centra ter drugih materialnih stroškov delovanja zavoda. Izvedba 
financiranja teče po planu. 
 
 
19  IZOBRAŽEVANJE 

1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001  Vrtci 

 
 
10074 -Doplačilo za otroke v drugih občinah 
Proračunska sredstva: 260.000 €  Realizacija 30.6.2013:  51,7 % 
Mestna občina Nova Gorica je dolžna skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za 
socialno delo zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom 
staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Prispevki staršev so 
določeni v razponu od 0% do 77 % cene programa.  
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Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti 
del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno 
uveljavljajo dodatne ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica in sicer: 
- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v 

dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca,  
- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  
- začasni izpis. 
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 
 
 
10075 - Dejavnost vrtcev 
Proračunska sredstva: 3.800.000 €  Realizacija 30.6.2013:  49,1 % 
V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen 
javni zavod Vrtec Nova Gorica.  
V šolskem letu 2012/13 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica 
vključenih 1.257 otrok, v 71 oddelkih. V primerjavi s septembrom 2011 to pomeni 
povečanje za 2 oddelka oziroma za 35 otrok.  
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje 
predšolskih otrok, ki so vključeni v vrtce v Mestni občini Nova Gorica in sicer v višini 
razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila 
vrtca odredi staršem. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 77 % cene 
programa. O tej pravici odločajo pristojni centri za socialno delo. 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti 
del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno 
uveljavljajo dodatne ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica in sicer: 
- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v 

dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca,  
- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  
- začasni izpis. 
Poleg tega se Vrtcu Nova Gorica zagotavljajo sredstva za zaposlene nad standardi in 
normativi, skladno s sklepom župana. Tako je zaposlenih 2,75 delavk, za katere je 
potrebno mesečno zagotoviti 4.771,00 EUR oziroma 57.252,00 EUR letno. Zaposleni 
predstavljajo: vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in čistilka (0,75). 
V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas se sofinancira program Cicibanovih uric za 
otroke od drugega leta dalje, ki so občani Mestne občine Nova Gorica in niso vključeni v 
program vrtca.  
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 
 
 
10077 – Vrtec Šempas 
Proračunska sredstva: 80.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Potrjena je bila IDZ. V drugem polletju sledi izbira izvajalca projektne dokumentacije in 
sicer za dvofazno izvedbo investicije (širitev, sanacija). 
 
 
10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – vrtci 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  32,8 % 
Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko 
vzdrževanje smo v proračunu zagotovili sredstva za investicijska dela v vrtcih, ki se v 
glavnem izvajajo v poletnih mesecih. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti 
realizirana v drugi polovici leta. 
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10129 - Investicija - Vrtec Julke Pavletič 
Proračunska sredstva: 1.150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  93,0 % 
Investicija je potekala skladno s terminskim in finančnim planom ter bila zaključena v 
pogodbenem roku. V mesecu maju smo objekt v celoti predali uporabniku. 
Investicija je zaključena v okviru planiranih proračunskih sredstev in bo sofinancirana s 
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, saj bo prijavljena na povabilo k 
oddaji načrta porabe za koriščenje nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občin 
po 21. členu ZFO-1. 
 
 
10174 – Energetska sanacija vrtcev 
Proračunska sredstva: 426.773 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Zaradi dodatnih ukrepov – skladnost investicije s pravilniki teče postopek  usklajevanja 
projektne naloge in dodelave projektov za izvedbo. Fizično izvedbo energetske sanacije 
obeh objektov načrtujemo za prihodnje leto. V okviru operacije se bo izvedlo energetsko 
sanacijo Centralnega vrtca Nova Gorica in Vrtca Mojca. Operacija bo sofinanciranja 
(100% sofinanciranje upravičenih stroškov ukrepov energetske sanacije) s strani 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. 
 
 
1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001  Osnovno šolstvo 

 
 
10082 - Dejavnost osnovnih šol 
Proračunska sredstva: 720.000 €  Realizacija 30.6.2013:  47,4 % 
V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2012/13  
vključenih 2.443 učencev, v 125 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim letom se je 
število povečalo za 15 učencev.  
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 37.500,00 EUR letno, 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 17,07 delavcev, za 
katere je potrebno mesečno zagotoviti 32.893,06 EUR oziroma 394.716,72 EUR 
letno.  

 
 
10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – OŠ 
Proračunska sredstva: 250.000 €  Realizacija 30.6.2013:  3,6 % 
Skladno z letnimi pogodbami se v poletnih mesecih izvajajo predvidena vzdrževalna dela. 
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
10087 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Proračunska sredstva: 530.821 €  Realizacija 30.6.2013:  49,2 % 
Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva skladno s pogodbo 
za najem s postopnim odkupom.  
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10121 - Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine 
Proračunska sredstva: 540.000 €  Realizacija 30.6.2013:  95,8 % 
Investicijo smo zaključili v mesecu marcu s primopredajo objekta dne 20.03.2012. 
Zaradi zamude pogodbenega izvajalca del pri izgradnji smo kot naročnik uveljavljali 
pogodbeno kazen.  Unovčili smo tudi bančno garancijo za dobro izvedbo posla. Pouk v 
šoli že poteka. V času poletnih počitnic bomo uredili še manjkajoče stvari in odpravili 
napake iz naslova kvalitetne izvedbe. 
Investicija je zaključena v okviru planiranih proračunskih sredstev. 
 
 
10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Proračunska sredstva: 1.720.000 €  Realizacija 30.6.2013:  4,4 % 
Pridobili smo dve gradbeni dovoljenji in sicer za dozidavo učilnic , kabinetov, igralnice in 
stopnišča prve triade ter rekonstrukcijo in prenovo strehe. Izdelana je bila tudi projektna 
dokumentacija za izvedbo na podlagi katere smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca 
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del z zunanjo ureditvijo. Postopek izbire izvajalca še 
teče. Gradnjo načrtujemo začeti v poletnih počitnicah in jo zaključiti do marca prihodnje 
leto. 
 
 
10153 - Telovadnica Dornberk 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  15,1 % 
Izdelali smo idejno zasnovo IDZ in jo uskladili s predstavniki OŠ Dornberk in krajevne 
skupnosti. 
Zaključujemo izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
ga načrtujemo pridobiti septembra meseca letos. Vzporedno bo potekala tudi izdelava 
projektne dokumentacije za izvedbo, na podlagi katere bomo še letos izvedli javni razpis 
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniški in inštalacijskih del z zunanjo ureditvijo in 
komunalnimi priključki. Izvedbo investicije načrtujemo v prvih devetih mesecih 
prihodnjega leta. 
 
 
10177 – Energetska sanacija šol 
Proračunska sredstva: 194.832 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V prvem polletju na pripravi investicije ni bilo izvedenih aktivnosti. Takoj po ureditvi 
formalnosti v okviru sofinanciranja iz Švicarskega prispevka se prične z intenzivno 
uskladitvijo izvedbene projektne dokumentacije.  
 
 
19039002  Glasbeno šolstvo 
 
 
10090 - Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 37.276 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic, smo zagotovili sredstva za 
delovanje Glasbene šole Nova Gorica. 
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 
 
 
10158 - Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II faza 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Ni bilo izvedenih aktivnosti. Od dokončanja I. faze je minilo že več let. Potrebno bo 
zagotoviti sredstva tudi za II. fazo, ki v naravi predstavlja temeljito rekonstrukcijo 
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obstoječih učilnic. Projektna dokumentacija je izdelana in pridobljeno je gradbeno 
dovoljenje. 
 
 
10162 - Investicijsko vzdrževanje Glasbene šole Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Predvidena investicijsko-vzdrževalna dela bodo financirana iz presežka prihodkov nad 
odhodki javnega zavoda. 
 
 
1904  Terciarno izobraževanje 

19049002  Visokošolsko izobraževanje 

 
 
10093 - Sredstva za programe visokega šolstva – Univerza 
Proračunska sredstva: 45.900 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo del sredstev za 
programe visokega šolstva. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana 
v drugi polovici leta. 
 
 
10094 - Sredstva za programe visokega šolstva – VIRS 
Proračunska sredstva: 55.000 €  Realizacija 30.6.2013:  30,7 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 
Primorske zagotavljamo sredstva za sofinanciranje plač, prispevkov ter drugih osebnih 
prejemkov za zaposlena v Visokošolskem in raziskovalnem središču Primorske in sicer 
za direktorja (v deležu 0,5) in vodjo projektov. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki 
v celoti realizirana. 
 
 
10095 - Najemnina prostorov za visoko šolstvo – Univerza 
Proračunska sredstva: 50.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo del sredstev za 
sofinanciranje najemnine prostorov na območju Mestne občine Nova Gorica, ki so 
potrebni za izvajanje visokošolskih programov. Sredstva bodo realizirana, v kolikor bo 
Univerza v Novi Gorici posredovala Mestni občini Nova Gorica ustrezen zahtevek. 
 
 
10096 - Stroški nakupa stavbe Univerza 
Proračunska sredstva: 18.600 €  Realizacija 30.6.2013:  100,0 % 
Zagotovili smo sredstva za nakup prostorov bivšega Primex-a v Rožni dolini, kjer ima 
sedež Univerza v Novi Gorici. Pogodba je realizirana. 
 
 
10097 - Park znanja - izgradnja študentskega doma 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Resornemu ministrstvu se je predlagalo ureditev formalnosti v povezavi s podaljšanjem 
gradbenega dovoljenja. 
Investicija v izgradnjo Študentskega doma v Novi Gorici je skladno s pogodbo v celoti 
prenesena na držav, kjer država nastopa kot investitor. Mestna občina Nova Gorica je v 
ta namen ustanovila brezplačno stavbno pravico v korist Republike Slovenije in nanjo 
prenesla gradbeno dovoljenje, ki ga je pridobila. 
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10130 - Najemnina prostorov za VIRS 
Proračunska sredstva: 160.000 €  Realizacija 30.6.2013:  41,8 % 
V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 
Primorske zagotovili del sredstev za najemnine prostorov, kjer se izvajajo visokošolski 
programi. Poraba postavke poteka skladno s načrtom. Pričakujemo normalno porabo 
sredstev na postavki do konca proračunskega leta. 
 
10132 - Sredstva za programe FE 
Proračunska sredstva: 25.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V skladu s podpisano pogodbo in aneksoma Fakulteti za elektrotehniko zagotavljamo 
sredstva za izvajanje programa Multimedijske komunikacije. Ocenjujemo, da bodo 
sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
1905  Drugi izobraževalni programi 

19059001  Izobraževanje odraslih 

 
 
10098 - Sofinanciranje Ljudske univerze 
Proračunska sredstva: 37.810 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Ljudski univerzi Nova Gorica zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Ljudske 
univerze Nova Gorica, sofinanciranje projekta »Center za vseživljenjsko učenje« in za 
sofinanciranje projekta »Most med temo in svetlobo«. Ocenjujemo, da bodo sredstva na 
postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta. 
 
 
19059002  Druge oblike izobraževanja 
 
 
05007 - Projekt "E - občina"   
Proračunska sredstva: 3.000 €  Realizacija 30.6.2013:  50,0 % 
Na postavki e občina je bilo v prvi polovici leta 2013 porabljenih 50% sredstev. 
Namenjena so bila so-organizaciji strokovne konference iz področja informacijske 
varnosti INFOSEK 2012. Ker je bila konferenca izvedena konec leta 2012, so se stroški v 
višini 1.500 eur, ki jih po dogovoru z glavnim organizatorjem Palsit d.o.o. krije občina, 
poravnali v proračunskem letu 2013. 
 
 
1906  Pomoči šolajočim 

19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu 

 
 
10101 - Prevozi učencev 
Proračunska sredstva: 602.900 €  Realizacija 30.6.2013:  57,9 % 
Skladno z Zakonom o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev.  
V mesecu maju je bil objavljen javni razpis za izvajanje prevozov za učence v Mestni 
občini Nova Gorica za naslednje šolsko leto, ki še ni zaključen. 
 
 
19069003  Štipendije 
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10102 – Štipendije 
Proračunska sredstva: 28.000 €  Realizacija 30.6.2013:   54,4 % 
V šolskem letu 2012/13 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo dvanajst 
nadarjenih dijakov in študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov. 
 
 
20  SOCIALNO VARSTVO 

2002  Varstvo otrok in družine 

20029001  Drugi programi v pomoč družini 

 
 
10103 - Pomoč za novorojence 
Proračunska sredstva: 150.000 €  Realizacija 30.6.2013:  37,2 % 
Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so starši  
ob izpolnjevanju pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne pomoči ob 
rojstvu otroka. V letu 2013 znaša znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka 
500,00 EUR.  
 
 
2004  Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002  Socialno varstvo invalidov 

 
 
10104 - Investicija v bivalne enote – VDC 
Proračunska sredstva: 551.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Investicija v bivalne enote – VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letošnjem letu je Mestna občina Nova 
Gorica vodenje investicije prevzela od ministrstva. V letu 2013 je predviden razpis za 
izbor izvajalca del ter začetek del. 
 
 
10105 - Financiranje družinskega pomočnika 
Proračunska sredstva: 54.000 €  Realizacija 30.6.2013:  47,0 % 
Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje 
pravic družinskega pomočnika. Mestna občina zagotavlja mesečno sredstva za 
povprečno 10 družinskih pomočnikov. 
 
 
20049003  Socialno varstvo starih 
 
 
10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 
Proračunska sredstva: 540.000 €  Realizacija 30.6.2013:  45,0 % 
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 primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede 
prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.  
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10151 - Program Pomoč na domu 
Proračunska sredstva: 420.000 €  Realizacija 30.6.2013:  51,5 % 
Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS 
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. 
 
 
10176 - Program Pomoč na domu v drugih občinah 
Proračunska sredstva: 15.000 €  Realizacija 30.6.2013:  8,1 % 
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.  
 
 
20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih 
 
 
10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 
Proračunska sredstva: 170.000 €  Realizacija 30.6.2013:  47,0 % 
O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center 
za socialno delo. S Stanovanjskim skladom je za izvajanje subvencioniranja najemnin 
sklenjena letna pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe 
nakazujejo mesečno za pretekli mesec.  
 
 
10109 - Regresiranje socialno šibkih 
Proračunska sredstva: 100.000 €  Realizacija 30.6.2013:  46,7 % 
Na osnovi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so 
socialno, materialno ali kako drugače ogroženi občani upravičeni do enkratne denarne 
pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti – plačilo 
najnujnejših položnic, prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup 
kurjave... Višina pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. 
družine. Zaradi gospodarske in finančne krize ter posledično povečanja stopnje 
brezposelnosti tudi v naši občini, se je število vlog za denarno pomoč v letih 2010, 2011 
in 2012 znatno povečalo v primerjavi s preteklimi leti. Isti trend se nadaljuje tudi v letu 
2013. 
 
 
10110 - Pogrebni stroški 
Proračunska sredstva: 5.000 €  Realizacija 30.6.2013:  21,0 % 
V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati 
stroške pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v 
najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev.  
Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. in Centrom za socialno delo Nova Gorica je v 
fazi sklepanja letna pogodba o financiranju socialnih pogrebov. V prvi polovici leta ni bilo 
nobenega zahtevka za plačilo stroškov pogreba. 
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20049006  Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
 
10116 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 
Proračunska sredstva: 20.000 €  Realizacija 30.6.2013:  25,0 % 
Proračunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa Območnega združenja 
Rdečega križa Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem 
križu Slovenije. Z izvajalcem je sklenjena letna pogodba. Sredstva se v skladu s pogodbo 
izplačujejo na podlagi zahtevkov v četrtinah. 
 
 
10120 – Zavetišče za brezdomce 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V lokalni skupnosti se v zadnjih letih zaznava potreba po vzpostavitvi ustreznih 
programov za brezdomce. Aktivnosti so v fazi iskanja ustreznih prostorov, kjer bi lahko 
potekali programi za brezdomce. Sredstva na postavki so namenjena začetnim 
aktivnostim v zvezi z navedeno tematiko.  
 
 
10148 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 
Proračunska sredstva: 70.000 €  Realizacija 30.6.2013:  49,1 % 
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. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega 
razpisa. V letu 2013 je ta zaključen. Z izvajalci so sklenjene pogodbe, na podlagi katerih 
so upravičeni do izplačila prve polovice odobrenih sredstev. Druga polovica se bo 
izplačala do konca leta 2013 na podlagi prejema poročil o izvajanju sofinanciranih 
programov in projektov. 
 
 
10171 - Humanitarni center 
Proračunska sredstva: 1.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
V prihodnjih letih je predvidena zagotovitev ali izgradnja ustreznih prostorov za namen 
izvajanja humanitarnih in sorodnih aktivnosti. Sredstva na postavki so namenjena 
začetnim aktivnostim v zvezi z navedeno tematiko. 
 
 
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201  Servisiranje javnega dolga 

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje 

 
 
11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil 
Proračunska sredstva: 120.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0 % 
Predvideni dolgoročni kredit še ni bil najet zato tudi obveznost za odplačilo obresti še ni 
nastala. Postavka bo, v koliko bo prišlo do sklenitve kreditne pogodbe, realizirana v drugi 
polovici leta. 
 
 
22019002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
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11023 – Stroški zadolževanja 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0,0  % 
Na postavki so predvidena sredstva za stroške, ki nastanejo ob zadolžitvi kot so stroški 
obdelave in vodenja ter podobno. Ker kreditna pogodba še ni bil sklenjena, tudi stroški 
niso nastali. 
 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

23029002  Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 
 
04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
Proračunska sredstva: 157.900 €  Realizacija 30.6.2013:  99,1 % 
Iz te proračunske postavke je bilo porabljeno 151.742 € za financiranje naslednjih 
izvedenih nujnih intervencijskih ukrepov : 
• iIntervencija ob neurju ( iz leta 2012 ); 
• monitoring plazov, usadov in podorov; 
• izvajanje ogledov, izdelava mnenj in geoloških, geomehanskih in statičnih poročil; 
• izdelava sanacijskih elaboratov ter nadzor 
• obnova poškodovane ceste Lokovec,  
• interventna sanacija treh plazov v kraju Potok, 
• interventna sanacija plazu na cesti v Stari Gori,  
• intervencije ob nesrečah padalcev – 2 x, iskane pogrešanih oseb – 2 x; 

obnova in vzdrževanje intervencijskih poti in požarnih presek 
 
07125 - Subvencije za prevoz pitne vode 
Proračunska sredstva: 12.000 €  Realizacija 30.6.2013:  2,4 % 
Realizacija 30.6.2013 bo ostala nespremenjena v višini 281 EUR oz. 2,4%, saj zaradi 
izjemnih deževnih obdobij v tem letu ta storitev ni bila  potrebna. V kolikor v tem letu ne 
bo daljših sušnih obdobij, se bodo lahko proračunska sredstva iz te postavke 
prerazporedila za nujna dela na ostalih proračunskih postavkah.  
 
 
2303  Splošna proračunska rezervacija 

23039001  Splošna proračunska rezervacija 

 
 
05008 - Splošna proračunska rezervacija 
Proračunska sredstva: 21.950 €  Realizacija 30.6.2013:  0 % 
Splošna proračunska rezervacija je bila v proračunu oblikovana v višini 25.000 € in je 
skladno z zakonom namenjena za nepredvidene namene oz. za primere, ko planirana 
sredstva v proračunu ne zadoščajo. Na podlagi sklepa župana  se sredstva med letom 
prenašajo na postavke, kamor po vsebini sodijo in tam realizirajo na ustreznem kontu, 
zato izkazuje postavka realizacijo 0 %. Namen in višina porabe do 30.6.2013 je razvidna 
iz priložene tabele. Izdanih sklepov je bilo sicer več, vendar je potrebno za realizacijo 
nakazila dostaviti vsa potrebna dokazila o opravljenih nalogah, zato sledi realizacija z 
določenim zamikom.  
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PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE 
V OBDOBJU od 1.1.2013 do 30.6.2013 

 
 

Št. dok. Postavka O  P  I  S ZNESEK 

O - 383 04003 
Lions klub Dobrovo - sofinanciranje dobrodelne prireditve z 
gledališko predstavo 300,00

O - 537 04003 
Lions klub Nova Gorica - sofinanciranje stroškov najema 
dvorane za izvedbo dobrodelnega koncerta 600,00

O - 605 10047 
Gimnazija Nova Gorica - sofinanciranje stroškov izvedbe "19. 
Mednarodnega srečanja Alpe Jadran" 700,00

O - 685 04003 

Društvo za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenija - 
sofinanciranje stroškov organizacije državnega prvenstva 
sommelierjev 300,00

O - 737 04003 

ŠC, Gimnazija in zdravstvena šola Nova Gorica - sofinanciranje 
stroškov 18. državnega tekmovanja srednjih šol iz znanja prve 
pomoči 400,00

O - 965 04003 
Turistično društvo KUK Ravne - Bate - sofinanciranje stroškov 
20. tradicionalnega pustovanja Flosko 750,00

        

    SKUPAJ 3.050,00
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12 - MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda 
 
 
Skupna uprava je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Brda, kar sta občinska sveta potrdila v februarju 2012 
(Uradni list RS, št. 21/12). Predpisi, ki urejajo pripravo proračuna določajo, da je 
medobčinska uprava neposredni proračunski uporabnik v proračunu sedežne občine, kar 
je v tem primeru Mestna občina Nova Gorica.  
Z Odlokom o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni list 
RS, št. 17/13) je bil v proračun dodan nov neposredni proračunski uporabnik s svojim 
finančnim načrtom, v katerem so bili predvideni vsi odhodki, ki bi zaradi njegovega 
delovanja nastali. Odlok o ustanovitvi je predvidel, da je potrebno za urejanje 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti skleniti posebni dogovor, ki bo urejal 
omenjena področja. Ker do podpisa dogovora še ni prišlo, Medobčinska uprava še ni 
pričela z delom. Vsi stroški so tako še vedno prikazani v okviru Občinske uprave, 
Medobčinska uprava pa izkazuje realizacijo 0 %.  
Namera o začetku delovanja medobčinske uprave v letošnjem letu še vedno ostaja, saj 
sta občini tik pred podpisom dogovora. Ob rebalansu bo zato potrebno finančni načet 
ustrezno popraviti in ga prilagoditi dejanskemu stanju. 
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21 – 39  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
 
KS Banjšice 
Banjšice 86 
5251 Grgar 
 
Datum:  
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
Uvod: 
Poraba proračunskih sredstev poteka v skladu s predvidevanji. 
 
21 - KS BANJŠICE 
 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
21101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
 Trenutno poteka obnova kanalizacije na Domu krajanov, vendar zaradi večjih zapletov 
ne moremo definirati  kdaj bo končana in koliko bo končna cena obnove. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
21102  Delovanje KS 
Poraba sredstev poteka skladno s proračunom. 
 
21103  Prireditve in praznovanja 
Sredstva bodo porabljena 80% 27. julija za praznovanje Krajevnega praznika in praznika 
Košnje. Ostala sredstva bodo porabljena do 31. 12. 2013.  . 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
21104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sredstva še niso bila porabljena: 
- ker jih je enormno premalo in se enostavno ne moremo dogovoriti na kateri cesti naj jih 
porabimo. 
- prosimo, da zadevo proučite kot je bilo že dogovorjeno velikokrat  
 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
21108  Kontejnerska mesta 
Sredstva na tej postavki so bila v celoti porabljena.  
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16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
21107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Na tej postavki je bilo porabljeno zelo malo sredstev predvsem zaradi slabega vremena. 
Na podlagi plana, ki smo ga pripravili bodo sredstva porabljena do 1. novembra 2013.  
 
 
Zaključek:  
Kot je razvidno iz opisa postav imamo v načrtu  porabiti  do 31. 12. 2013 vsa proračunska 
sredstva, ki so nam namenjena. Zapleta se nam pri cestah ker je letos veliko dežja in so 
ceste uničene-razrite ter zelo hitro raste trava, sredstev za vzdrževanje je zelo malo 
oziroma skoraj nič. Ravno tako imamo trenutno zelo velik problem pri obnovi kanalizacije 
na Domu krajanov ker se nam odpirajo vedno nove zadeve zaradi dotrajanja sistema.  
 
 
 
                                                                                      Predsednica sveta KS Banjšice 
                                                                                                     Ljubka Čargo 
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Krajevna skupnost Branik 
Branik 75 
5295 Branik 
Datum: 30.6.2013  
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod:  
 Na dan 30.6.2013 je bilo realiziranih, namensko porabljenih sredstev  na postavki : 
22109-investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja, porabljenih 100% 
proračunskih sredstev kar ne zadošča za zaključitev dvoletne investicije projekta  -
ureditev okolice Kulturnega doma v Braniku –zaradi nepredvidenih nujno potrebnih 
dodatnih del. 
 
 
22 - KS BRANIK 
 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
22109  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Na dan 30.6.2013 na postavki  -investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja je porabljenih 100% proračunskih sredstev kar ne zadošča za zaključitev 
dvoletne investicije projekta  -ureditev okolice Kulturnega doma v Braniku –zaradi 
nepredvidenih nujno potrebnih dodatnih del. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
22101  Delovanje KS 
Vsi  izdatki  po kontih so v zgornjih mejah zaradi delovanja in vzdrževanja samega 
sistema KS Branik. V primeru zahteve po izplačilu sejnin članom sveta je postavka 
prenizka, na to zadevo člani sveta opozarjajo že vrsto let. Predlagano  je bilo, da se bo 
zagotovilo  sredstva na ustrezni ločeni proračunski postavki. 
22102  Prireditve in praznovanja 
Vsi  izdatki  po kontih so v racionalnih mejah. Obseg prireditev je baziran na višini 
razpoložljivih sredstev, čeprav trud in kvaliteta presegata nivo predvidenega.. 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
22103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Konto  4025- tekoče vzdrževanj 
Porabljenih je približno 75% sredstev, ostala  sredstva bodo porabljena v drugi polovici 
leta 2013 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
22106  Kontejnerska mesta 
V letošnjem letu iz te postavke  ne bomo koristili proračunskih sredstev, z namenom 
prerazporeditve na postavko 22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja, zaradi nujnosti dokončanja investicije. Obnovo kontejnerskih mest bomo 
preložili v naslednje leto. 
 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
22107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Deloma se bodo sredstva prerazporedila na nižje postavke v dovoljeni višini 
 
 
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
2303  Splošna proračunska rezervacija 
23039001  Splošna proračunska rezervacija 
22110  Splošna proračunska rezervacija 
V bilanci odhodkov ni prikazana. 
 
 
Zaključek:  
V drugi polovici leta bomo nadaljevali s planom predvidenih del v okviru predvidenih 
sredstev.Naša naloga je dokončati dela na projektu -ureditev okolice Kulturnega doma 
v Braniku –Za dokončanje po projektu je potrebno narediti še kovinski nadstrešek 
7500€, razsvetljavo 2500€, sanitarije 2500€, igrala na otroškem igrišču 10000€ zelena 
barjera1000€. 

 
                                                                                               Predsednik sveta KS Branik 

         Miran Vidmar 
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KS Čepovan 
Čepovan 66 
5253 Čepovan 
 
Datum:10.06.2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
Poraba poteka v skladu z letnim načrtom dela za KS Čepovan. 
 
 
23 - KS ČEPOVAN 
 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
23101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Nabavljeno je bilo kurilno olje za kulturni dom, nabavljen je bil štedilnik za opremo kuhinje 
v kulturnem domu. V postopku izdelave je etažni elaborat in ureditev katasterskih mej v 
okolici kulturnega doma za kar bodo porabljena še preostala sredstva. 
Ker imamo v planu še sanacijo dela kanalizacijskega omžreja in greznice v kulturnem 
domu smo zaprosili za prerazporeditev sredstev iz postavke 23108.   
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
 
23102  Delovanje KS 
Poraba poteka po planu. Sestavljena bo pogodba o delu za košnjo javnih površin v 
poletnih mesecih. sredstva katera bomo privarčevali, ker si ne izplačujemo sejnin in 
potnih stroškov bodo porabljena za javne prireditve.. 
 
23103  Prireditve in praznovanja 
Izvedli smo druženje krajanov za prvi maj ter koncert Skupine Podokčničarji, ostala 
sredstva bodo porabljena za krajevni praznik za mankajoča sredstva za izvedbo 
krajevnega praznika, pohoda na Škopico ter druženja krajanov za silvestrovo bomo 
pokrili iz sredstev za delovanje.. 
 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
23104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Porabili smo vsa sredstva za sanacijo podpornega zidu v Puštalah, ker smo postavko 
prekoračili smo mankajoča sredstva izplačali iz delovanja KS.  
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
23108  Kontejnerska mesta 
Vzačetni fazi je odkup zemljišča za kontejnersko mesto v Dolu, katerega bomo zgradili v 
prihodnjem letu, ko bo parcela urejena. 
Za letošnja sredstva smo zaprosili za prerazporeditev na postavko 23101, ker jih tam 
nujno potrebujemo. 
 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
23109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Sredstva na tej postavki še niso bila pobrana Položnice so v fazi pošiljanja Sklenjena bo 
pogodba o delu za košnjo in urejanje pokopališča. 
 
Zaključek:  
V drugi polovici leta bodo porabljena vsa sredstva iz postavk, razen na postavki 
delovanja KS, kjer poskušamo privarčevati nekaj sredstev, katera imamo na računu za 
nemoteno delovanje ter redno plačevanje položnic. 
 
 
 
 
                                                                                           Predsednik sveta KS Čepovan: 
                                                                                                           Adrijan Kofol 
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KS Dornberk 
Gregorčičeva ulica 13 
5294 Dornberk 
 
Datum: 8.6.2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
Delovanje in poslovanje Krajevne skupnosti Dornberk v prvi polovici leta 2013 je potekalo 
skladno s pričakovanji in zastavljenimi cilji. Menimo, da smo s sredstvi dobro gospodarili 
in smotrno zadovoljevali potrebe krajanov. 
 
 
24 - KS DORNBERK 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
24101  Delovanje KS 
V prvi polovici leta 2013 se je svet KS Dornberk sestal na šestih sejah in sprotno 
obravnaval tekočo problematiko. Naše glavne akrtivnosti so bile usmerjene v perečo 
problematiko telovadnice, saj je le ta dotrajana in skoraj neuporabna za potrebe Osnovne 
šole Dornberk, kakor tudi za potrebe kraja. Že takoj na začetku leta je  bila sklicana 
izredna ražširjena seja z g. županom, predstavniki MONG, OŠ, sveta staršev in projektne 
skupine, kjer smo dobili zagotovilo, da se takoj pristopi k idejnim projektom za novo 
telovadnico. Le ti so nam bili konec februarja predstavljeni s strani predstavnikov MONG 
in projektantov. Razen nekaterih pripomb smo bili nad idejnim projektom navdušeni. Od 
tedaj dalje intenzivno spremljamo aktivnosti v zvezi z izdelavo projektov in časovnimi 
termini. 
V naši KS imamo več aktivnih društev , s katerimi smo vse prvo polletje sodelovali in jim 
pomagali pri izvedbi njihovih projektov. Sproti tudi poskušamo reševati probleme krajanov 
in si prizadevamo izboljševati bivalne in okoljske pogoje v kraju. 
Ocenjujemo, da smo plan za leto 2013 realizirali cca 41%. 
24102  Prireditve in praznovanja 
V .prvem poleltju je naša KS  pripravila kar nekaj kulturnih prireditev  oz.  je pri njih 
sodelovala. Ob kulturnem prazniku je bila pri nas odmevno predstavljena KRONIKA 
ŽUPNIJE DORNBERK, 
Izveden je bil celovečerni koncert pevskih zborov, sodelovali smo pri likovni delavnici in 
dnevu odprtih kleti ter pri glasbeni prireditvi »Glasbeni večeri Tabor 2013« in na 
dobrodelnem koncertu za pomoč in spodbudo ponesrečenemu Sebastjanu. 
Ocenjujemo, da je ta program realiziran cca 55%. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
24103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Dokončali smo asfaltacijo odseka poti na Gmajni, za katerega smo pripravljalna dela 
izvedli v letu 2012. Prav tako smo sproti urejali krajevne poti, ki so bile poškodovane ob 
poplavah in plazovi ter zaradi posledic zime.. 
Ocenjujemo, ja ta program v prvem polletju realiziran 90%. 
 



 78

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
24105  Kontejnerska mesta 
Dokončali smo dela pri ureditvi novega kontejnerskega mesta na Gmajni, kar je zaradi 
narave terena zahtevalo precej več sredstev, kot smo predvidevali. Kljub temu novemu 
ekološkemu otoku ostaja odprt velik problem kontejnerjev za naselje Zalošče ,saj smo 
morali staro kontejnersko mesto ob mostu čez Vipavo zaradi odločbe inšpektorja 
nemudoma odstraniti. Še vedno intenzivno iščemo ustrezno lokacijo za nadomestno 
kontejnrsko mesto, saj krajani večjega dela Zalošč nimajo kam odlagati smeti. Prav tako 
bodo za to potrebna dodatna finančna sredstva, saj smo z realizacijo planiranih sredstev 
že dosegli porabo cca 94% 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
24106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
V KS Dornberk imamo dve pokopališči (Dornberk in Zalošče). Za sprotno vzdževanje 
obeh skrbi pogodbeni upravljalec V prvi polovici leta 2013 se še vedno soočamo s 
perečim problemom poškodovanega podpornega zidu na pokopališču v Zaloščah, ki se je 
zaradi zemeljskega udora nagnil nad pokopališče in resno ogroža obiskovalce 
pokopališča. S projektanti se dogovarjamo, da poiščejo ustrezno rešitev za sanacijo zidu 
in hkratno umestitev žarnega zidu, saj nam na obeh pokopališčih že krepko primanjkuje 
prostora za grobna polja. Menimo, da je skrajni čas tudi, da začnemo z aktivnostmi za 
izgradnjo mrliške vežice v Zaloščah, za katero so projektanti že izdelali idejni projekt. 
  Poraba sredstev v prvem polletju predstavlja le nujno tekoče vzdrževanje. 
Pričakujemo namreč, da nam bo v drugi polovici leta omenjeni zid uspelo sanirati, za kar 
bodo potrebna precejšnja finančna sredstva, zato pričakujemo tudi pomoč MONG.   
 
 
Zaključek:  
Predvidevamo, da bo v drugi polovici leta 2013 plan porabe sredstev skladen s finančnim 
načrtom in zastavljenimi cilji. Za dodatna sredstva bomo primorani zaprositi MONG za 
omenjeno sanacijo pokopališkega zidu in za ureditev novega kontejnerskega mesta za 
Zalošče. 
 
                                                                            Predsednica sveta KS: 
                                                     Štefka Susič 
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KS Gradišče nad Prvačino 
Gradišče nad Prvačino 41 
5292 Renče 
 
Datum:        5.6.2013      
 
 
 

ZADEVA:       POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  
V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 

 
 
25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 
  
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
25109  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
V kulturmem domu Gradišče 95 se izvaja uporabno dovoljenje.Menjava dotrajanih 
svetil,katere ne služijo svojemu namenu.montaža novih sveti,ki se uporabljajo pri izpadu 
elek. energije. Na sedežu krajevne skupnosti gradišče 41,se je uredila notranjost 
objekta,tako,da je sedaj urejen prostor za potrebe K.S. in novo ustanovljeno turistično 
društvo GRADIŠKOVCI. 
  
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
 
25101  Delovanje KS 
Sredstvs se uporabljajo skladno z planom,to je elek.energija.komunala,pis.materijal,razni 
pis.materijal ter inventar. 
 
25102  Prireditve in praznovanja 
Sredstva so se uporabila za tradicijonalni vaški praznik odhod krajanov in krajank v NOB 
in za priprave pogostitev gostov za pripravo 13 srečanja Gradišč. 
  
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 
25103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sredstva se še niso uporabila,predvideno je v naslednjih  mesecih. 
  
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
25106  Kontejnerska mesta 
Predvideno je novo kot. mesto. Do realizacije še ni prišlo,ker Soške elektrarne niso 
podale mnenja(soglasja) za izdelavo. Ker do danes nismo dobili odgovora,smo jih še 
enkrat zaprosili. 
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16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
25107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Na pokopališču se Redno izvajajo vzdrževalna dela. Predvideno je cinkanje ograje okoli 
pokopališča. 
 
 
 
Zaključek:  
Za uporabno dovoljenje kulturnega doma Gradišče 95 je predvidena poraba,še za 
izgradnjo strelovoda,plačilo še pol sredstev za izdelavo gradbene dokomentacije. 
Sredstva za delovanje gre po planu ,v drugi polvici leta poraba še za sejnine in nag 
predsednika. 
Denarna sredstva od praznovanja bomo porabili še za trad,sreč.Gradišč ki bo letos 
22.06.2013 pri nas. 
Kont.mesto.Če bo prišlo do soglasja Soških elektrarn,bomo pristopili k izgradnji 
kont.mesta. 
Komunalni objekti.Sredstva se bodo uporabljala za vzdrževanje plačilo koncisilonarja in v 
planu je cinkanje ograje. 
 
 

Presednik KS.Gradišče 
         Boris Stubelj 
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KS Grgar  
Grgar 47 
5251 Grgar 
 
Datum: 10.6.2013 
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
V prvi polovici leta smo realizirali približno polovico predvidenih del. Nekoliko višja je 
poraba na postavki delovanja KS, predvsem na račun elektrike in goriva za ogrevanje 
dvorane. 
Večjih sprememb ni. 
 
 
26 - KS GRGAR 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
26101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Zaključena je bila obnova strehe kulturnega doma, s čimer so bila skoraj v celoti 
porabljena sredstva na tej postavki. Obnova je bila zaključena v Januarju. Poleg tega 
smo v februarju pobelili garderober in WC-je dvorane kulturnega doma. 
 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
26102  Delovanje KS 
Na delovanju so sredstva rahlo prekoračena, predvsem na račun goriva in električne 
energije, ter izplačila za hišnika, zaradi pogostega koriščenja dvorane in čiščenja okolice 
zaradi vremena. 
 
26103  Prireditve in praznovanja 
V maju je bil izveden krajevni praznik. 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
26104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
V marcu smo asfaltirali del poti na grašišču, kjer je manjkal zaključni sloj asfalta po 
izgradnju kanalizacije. 
 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
26108  Kontejnerska mesta 
Deloma je bil obnovljen zid ekološkega otoka pri KD. 
 
 



 82

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
26109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Opravljena so bila manjša vzdrževalna dela. 
 
 
Zaključek:  
V drugi polovici leta imamo namen urediti eno kontejnersko mesto, na griču in za silo 
obnoviti staro mrliško vežico na pokopališču in zid pokopališča. 
 
 

Predsednik  KS Grgar  
       David Širok    
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Krajevna skupnost Grgarske Ravne – Bate 
Grgarske Ravne 30 
5251 Grgar 
 
Datum:  8.6.2013 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V OBDOBJU 
                 1.1. - 30.6.2013  
 
 
Uvod: 
Poraba sredstev KS poteka v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu. 
 
 
27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
27101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
V prvem polletju 2013 v KS nismo izvajali investicij in investicijskega vzdrževanja. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
27102  Delovanje KS 
V okviru delovanja KS so bila rabljena tekoča sredstva za plačevanje vzdrževanja 
dvorane KS – elektrika, telefonija, odvoz komunalnih odpadkov. 
27103  Prireditve in praznovanja 
Pri izvedbi pustnih prireditev smo sodelovali sTD Kuk in delno krili stroške najema šotora. 
Prireditve v okviru krajevnega praznika se bodo izvajale v drugi polovici junija, zato bodo 
računi s tega naslova zapadli v drugem polletju. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
27104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Zaradi neugodnih vremenskih razmer se ni izvajalo večjih vzdrževalnih del krajevnih 
poteh. Izvedlo se je le gramoziranje krajšega odseka krajevne poti. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
27108  Kontejnerska mesta 
Novih kontejnerskih mest se ni urejalo. Ostaja neurejeno stanje v Grgarskih Ravnah, kjer 
pa je problem zagotovitev lokacije za ureditev kontejnerskega mesta.  
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
27109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti  
Izvajalo se je tekoče vzdrževanje pokopališča – čiščenje snega, košnja trave, odvoz 
komunalnih odpadkov. 
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ZAKLJUČEK:  
V drugi polovici 2013 se bo izvedlo delno asfaltno preplastitev uničenih odsekov krajevnih 
poti (Ravhar, Dragovica, Podlaka). Predvideno je pleskanje dvorane KS in pridobitev 
uporabnega dovoljenja ter nabave čistilnega stroja za dvorano. 
Na pokopališču je potrebna delna zamenjava robnikov ob poteh. 
 
 
                                                                                                                    Jože Žbogar,  

predsednik sveta KS 
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KS Kromberk – Loke 
Ul. Vinka Vodopivca 72 
5000 Nova Gorica 
 
Datum: 10.06.2013  
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
Uvod: 
Realizacija finančnega načrta za prvo polletje je potekalo po planu. S prejetimi 
proračunskimi sredstvi je KS Kromberk-Loke (v nadaljevanju KS) ravnala skrbno in 
planirane naloge na postavkah 28107, 28101 ter 28108 so v celoti izpolnjene. Plani za 
postavke 28102 in 28105 bodo realizirani v drugem polletju.  
 
28 - KS KROMBERK - LOKE 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje. 
 
28107  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
 
I. sklop gradbenih del na stavbi Doma kulture Kromberk je končan. V omenjena dela 
spada  adaptacija stare stavbe in dozidava prizidka. Pri slednji so bila potrebna dodatna 
dela: 

• Popolna prenova strehe z nosilno konstrukcijo in kritino. 
• Rušenje starega prizidka zaradi neprimernih temeljev za nov prizidek. 
• Zaščita zunanjih sten doma pred vlago s hidroizolacijo. 

 
V tej fazi je bil urejen in razširjen tudi parkirni prostor za uporabnike doma. Izvajalec del je 
bilo podjetje Komunala Nova Gorica, ki je prejelo 2/3 plačila (19.563,00 EUR). Ob 
zaključku del se bo podjetju izplačalo še preostali znesek v višini 10.398,00 EUR. 
V teku je razpis za II. sklop gradbenih del obnove Doma kulture Kromberk v katerem naj 
bi se dokončalo 1. nadstropje, tlake v pritličju, prenovili naj bi se omete notranjih sten in 
izvedlo zunanjo ureditev. Najugodnejši ponudnik javnega razpisa je podal cca 210.000,00 
EUR stroškov investicije. Trenutno KS ne razpolago s tolikšnimi denarnimi sredstvi. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
28101  Delovanje KS 
Stroški za delovanje KS za prvo polletje je v mejah finančnega načrta. To so stroški 
vzdrževanja: voda, komunalni odpadki, poraba elektrike in plina, zavarovanje zgradbe, 
izdaja lokalnega časopisa Stran ter sejnine in nagrade članom sveta KS. 
 
28108  Prireditve in praznovanja 
Večina stroškov namenjena prireditvam je bila porabljena za obdaritev starejših občanov, 
ki se je odvila še pred novim letom. Strošek je  presegel  polovico zneska po finančnem 
načrtu za leto 2013. V juniju bo KS kot vsako leto organizirala tudi krajevni praznik, kjer 
bodo stroški skoraj nedvomno prekoračili sredstva na proračunski postavki. Naj 
poudarimo, da je krajevni praznik eden večjih praznikov v KS, in njegova organizacija 
terja kar veliko truda in seveda tudi stroškov. Letošnja sredstva namenjena prireditvam 
ne zadostujejo za pokrivanje le –teh, kljub temu, da nas veliko lokalnih in drugih podjetij 
sponzorira v finančni ali materialni obliki.  
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13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
28102  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
KS pričakuje račun CPG za asfaltiranje dveh prekopov ceste na ulici Vinka Vodopivca, v 
površini  cca 10 m2. V KS je še vedno prisotnih cca 5 km neasfaltiranih cest, katerih 
stanje se je zaradi letošnjega obilnega deževja še poslabšalo. V letošnjem letu bomo 
skoraj zagotovo imeli veliko dela z vzdrževanjem lokalne infrastrukture, zato bi morala KS 
za vzdrževanje cest prejeti več proračunskih sredstev.  Naj omenimo, da KS prejme 
veliko število dopisov o poplavljanju in posledično o škodi nastali praktično vsepovsod 
kamor seže voda. Zato bi s pravilnim investiranjem v izboljšanje infrastrukture dolgoročno 
zmanjšali stroške vzdrževanja. 
Cesta od podjetja PELOZ do spodnjih Lok (cca 600m) je že nekaj časa v zelo slabem 
stanju. Poškodovana je predvsem zaradi prometa kamionov in kopačev, katerim je 
dovoljenje za prevoz dodelila MONG. Slednja je obljubila popravilo, do katerega pa do 
sedaj še ni prišlo. 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
28105  Kontejnerska mesta 
V prvem polletju ni bilo aktivnosti za urejanje kontejnerskih mest. V drugi polovici leta je 
predvidena ureditev kontejnerskega mesta v zgornjih Lokah, za Bregom in na ulici Med 
trtami. Dela se bodo izvajala skladno z razpoložljivimi sredstvi. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
28106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Proračunska postavka je namenjena odvozu smeti, porabi vode in urejanju pokopališča v 
Kromberku in pokopališča v Lokah. Stroške plačujemo podjetju Komunala Nova Gorica in 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Nekaj sredstev prejme KS iz naslova najemnine 
grobov. 
Zaključek:  

• V naslednji polovici leta se bodo pričele aktivnosti vzdrževanja cest in urejanja 
kontejnerskih mest in predvidoma bi morala KS porabiti vsa razpoložljiva sredstva 
za ti dve postavki. 

• Stroški krajevnega praznika bodo presegli razpoložljiva sredstva za prireditve 

• Ostaja še cca 60.000,00 EUR na postavki 28107 za obnovo in rekonstrukcijo 
Doma kulture Kromberk. Za izpeljavo 2. faze gradbenih del KS nima na voljo 
dovolj proračunskih sredstev.  

 
 
 

Predsednik sveta KS Kromberk-Loke 
 

dr. Robert Golob 
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KS Lokovec 
Lokovec 82 
5253 Čepovan 
 
Datum: 7.6.2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
Glede na razpoložljiva finančna sredstva, katera so bila namenjena KS Lokovec za leto 
2013 je KS Lokovec izvedla vsa planirana dela v zvezi z porabo denarnih sredstev od 
1.1. – 30.6.2013. KS Lokovec je glede porabe finančnih sredstev namenila porabo 
denarnih sredstev tako za prvo polovico kot za drugo polovico leta 2013. Zaenkrat se KS 
Lokovec ne srečuje z zapleti povezanimi z finančnimi sredstvi. Načrtovana dela v KS 
Lokovec potekajo po začrtanem planu. 
 
 
29 - KS LOKOVEC 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
29108  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Del finančnih sredstev iz postavke 29108 – investicije in investicijsko vzdrževanje 
stvarnega premoženja je KS porabila za obnovo kulturnega doma v Zgornjem Lokovcu. 
Večina teh sredstev pa se bo porabilo v drugi polovici leta 2013. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
29101  Delovanje KS 
Porabljena finančna sredstva iz postavke 29101 – delovanje KS je KS Lokovec porabila 
za plačila osnovnih vsakomesečnih stroškov povezanih z delovanjem (komunalne 
storitve, stroški povezani z vodarino in okoljskimi dajatvami, stroški povezani z električno 
energijo in telefonijo). 
29102  Prireditve in praznovanja 
Finančna sredstva na postavki 29102 – prireditve in praznovanja bodo porabljena v drugi 
polovici leta in sicer za izvedbo krajevnega praznika skupaj z KTD Lokovec. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
29103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vsa finančna sredstva na postavki 29103 – vzdrževanje krajevnih poti po KS bodo 
porabljena v drugi polovici leta. KS Lokovec ima planirana naslednja dela: 

- Gramoziranje krajevnih cest; 

- Sanacije krajevnih cest (krpanje lukenj, asfaltacija). 

15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
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29107  Kontejnerska mesta 
Finančna sredstva iz postavke 29107 – kontejnerska mesta bodo porabljena v drugi 
polovici leta za izgradnjo in ureditev kontejnerskega mesta za ločeno zbiranje odpadkov v 
Zgornjem Lokovcu (na vrhu Ječmenc). 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
29110  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Finančna sredstva iz postavke 29110 – komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni 
objekti bo KS Lokovec porabila v drugi polovi leta za vzdrževalna dela na pokopališču 
(košnja, zatiranje plevela). Predvidena je tudi izgradnja sanitarij. 
 
Zaključek:  
V naslednji polovici leta planiramo porabo vseh razpoložljivih finančnih sredstev katera so 
nam še ostala na posameznih postavkah. Tako bomo izvedli in dosegli vse cilje katere 
smo si zastavili na začetku leta.  
        

Predsednik sveta KS Lokovec  
         Darij Kogoj 
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KS Lokve - Lazna 
Lokve 30 
5252 Lokve 
Datum: 3. 6. 2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: Poraba poteka s predvidevanji oz. počasneje kot bi lahko zaradi slabe odzivnosti 
izvajalcev gradbenih del. 
 
30 - KS LOKVE - LAZNA 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
30110  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Postavka je še neporabljena, ker izvajalci del počasi oz. sploh ne izdajo ponudb za 
takšne manjše posege. 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
30101  Delovanje KS 
Aktivnosti potekajo skladno s planom. 
30102  Prireditve in praznovanja 
Aktivnosti potekajo skladno s planom, saj smo prireditev ob 8. marcu in krajevni praznik 
tudi izpeljali, kot načrtovano. Preostanek sredstev se bo porabilo za prireditve ob koncu 
leta 2013. 
. 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
30103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Postavka je še neporabljena, jo bomo pa čim bolj smotrno porabili. 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
30107  Kontejnerska mesta 
Postavka je še neporabljena, ker zaradi birokratskih in neživljenskih s strani DRSC-ja, po 
vsej verjetnosti ne bomo uredili ekoloških otokov. 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
30109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Aktivnosti potekajo skladno s planom in smo v fazi pridobivanja ponudb. 
Zaključek:  
Poraba bo potekala skladno s planom in skladno z zgornjimi predvidevanji. 
 
 

Predsednik sveta KS 
      Boštjan Skok 
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KS Nova Gorica 
Erjavčeva ulica 4 
5000 Nova Gorica 
 
Datum: 10. junij 2013  
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1. 1. – 30. 6. 2013 
 
 
Uvod: 
Krajevna skupnost Nova Gorica izvršuje sprejeti finančni načrt v skladu s predvidevanji 
 
 
31 - KS NOVA GORICA 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
31101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
V prvem polletju smo dokončali ureditev zelenice ob stavbi krajevne skupnosti. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
31102  Delovanje KS 
V prvem polletju se je Svet KS Nova Gorica sestal na petih (5) rednih sejah in eni (1) 
izredni seji. Obravnaval je zadeve iz svoje pristojnosti, dal več pobud za urejanje 
infrastrukture v mestu, obravnaval OPPN Ronket, pripravil razpis za sofinanciranje 
projektov in prireditev na območju KS Nova Gorica, obravnavali osnutek Odloka o 
krajevnih skupnostih in se seznanili z delom Medobčinskega društva invalidov Goriške. 
Še vedno rešujemo problem hiše na Kostanjeviški 18, Pristava. Poravnali smo se z dediči 
in prodali stanovanje v hiši po t.i. Jazbinškovem zakonu. Čakamo, da se bodo vsi vpisali 
v zemljiško knjigo in potem bomo nadaljevali s prodajo nepremičnine v celoti. 
31103  Prireditve in praznovanja 
Načrtovano pustovanje za otroke je zaradi slabega vremena odpadlo. Organizirali pa smo 
šest razstav v galeriji Frnaža in pravljično popoldne. 
Skupaj z MONG in Slavističnim društvom Nova Gorica smo sodelovali pri odkritju 
spomenika pesnici Ljubki Šorli. Poskrbeli smo za pripravo temelja, pripravili razstavo o 
življenju in delu Ljubke Šorli in ob tem izdali krajšo zgibanko. 
Junija pripravljamo tudi prireditev ob krajevnem prazniku, ki bo na Bevkovem trgu. Računi 
pa bodo zapadli v plačilo šele v drugi polovici leta. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
31104  Kontejnerska mesta 
Pripravili smo popis kontejnerskih mest, ki jih je potrebno urediti. V večini primerov gre za 
širitev, ker prostori ne ustrezajo oziroma so premajhni zaradi ločenega zbiranja 
odpadkov. Število zabojnikov se je povečalo in so postavljeni izven začrtanih lokacij, v 
večini zasedajo parkirna mesta. Glede na razpoložljiva sredstva bomo pripravili prioritetni 
načrt in izvedli dela v drugem polletju. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603 Komunalna dejavnost 
16039005   Druge komunalne dejavnosti 
31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema 
Sredstva iz te postavke smo  porabili za ureditev temelja spomenika Ljubke Šorli in 
zelenice na ulici Gradnikove brigade. 
Načrtujemo postavitev še nekaj klopi na ulicah, kjer jih ni in kjer se zadržuje veliko 
sprehajalcev. 
Zaključek:  
V drugem polletju zapadejo v plačilo obveznosti, ki nastanejo v juniju. Prav tako bomo 
razdelili sredstva društvom, ki se bodo prijavila na razpis.  
Naloge na vseh področjih bomo v drugem polletju izvajali v skladu z začrtanim 
programom dela, na osnovi popisov, ki smo jih pripravili in ob upoštevanju prioritet. 
Upamo, da se rešilo lastništvo zemljišč, saj je večina zemljišč potrebnih za razširitev 
kontejnerskih mest v zasebni lasti. 
 
 
Pripravila:                                                                  Predsednica Sveta KS Nova Gorica: 
Melanija Kerševan                                                     Boža Mozetič, univ. dipl. ekon.  
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KS Osek – Vitovlje 
Osek 73 
5261 Šempas 
 
Datum: 11. 06. 2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
V letošnjem letu smo popravili  cestni prepust v zaselku Čikavec, uredili smo 
odvodnjavanje  poti v oseške gmajne, popravili prepust na Polanah in počistili obcestni 
kanal in cestni prepust v zaselku Brce. Na dveh nepreglednih  mestih bomo postavili 
ogledala. Dokončali smo ureditev pokopališča v Oseku, ki je sedaj zgledno urejeno. 
Stroški potrebnih del so bili zaradi slabega zidu na zahodni strani višji od predvidenih 
tako, da letos ne bomo mogli pričeti z urejevanjem pokopališča pri sv. Luciji. Pripravljamo 
potrebno dokumentacijo za popravilo cestnega prepusta čez potok v Vitovljah. Poraba 
denarja poteka skladno z našim načrtom. Za ta dela smo imeli nekaj sredstev iz lanskega 
leta. Letos ne bomo mogli pričeti z deli na pokopališču  v Vitovljah, ker so pri popravilu 
zidu na pokopališču v Oseku nastali dodatni stroški in smo porabili še sredstva 
predvidena za letos.   
 
32 - KS OSEK - VITOVLJE 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
32101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja  
Na tej v letošnjem letu nimamo nič sredstev. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
32102  Delovanje KS 
Za delovanje KS  smo porabili sredstva, skladno z planirano porabo ( pisarniški material, 
elektrika, voda, smeti).  Nekoliko večja poraba bo v drugi polovici leta, ker nameravamo 
nabaviti opremo za mrliško vežico. 
 
32103  Prireditve in praznovanja 
Do 30.06. 2012, smo porabili približno polovico planiranih sredstev, ki jih namenjamo kot 
pomoč društvom, ki delujejo na našem območju in morebitni opremi.  
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
32105  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Na to postavko smo za letošnje leto dodali še nekaj neporabljenih sredstev iz preteklega 
leta, ker je proračunskih sredstev, ki jih letno dobimo premalo za naše potrebe.  Do 30. 
06. 2013, smo porabili za vzdrževanje krajevnih poti že tri četrtine sredstev. Uredili smo 
odvodnjavanje  v dveh zaselkih in več vzdrževalnih del na lokalnih cestah. Do konca leta 
bomo uredili še en cevni prepust in izvedli na manjšem odseku košnjo. Računamo, da 
bomo do konca leta uredili najnujnejše potrebe. 
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
32108  Kontejnerska mesta 
Na tej postavki imamo še neporabljena sredstva. Do konca leta bomo razširili in uredili 
eno obstoječe kontejnersko mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Prostor smo si že 
ogledali skupaj z predstavniki Komunale d. d. 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
32109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Dokončali smo ureditev pokopališča in pokopališkega zidu v Oseku, ki je sedaj zgledno 
urejeno. Stroški potrebnih del so bili zaradi slabega zidu na zahodni strani višji od 
predvidenih tako, da letos ne bomo mogli pričeti z urejevanjem pokopališča pri sv. Luciji, 
ki smo ga planirali za letos. 
 
 
Zaključek:  
Do konca leta računamo, da bomo zmogli uresničiti najnujnejše naše načrte in potrebe. 
Zavedamo se, da so krizni časi, zato trošimo denar čim boj racionalno in preudarno. Iz 
plana, ki smo si ga zadali za letos ne bomo mogli začeti z urejevanjem pokopališča pri 
Sv. Luciji v Vitovljah. Ta dela prenesemo v naslednje leto. 
 
                                                                                             Predsednik KS Osek-Vitovlje 
                                                                                                                Franc Živec 
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KS Ozeljan 
Ozeljan 92 
5261 Šempas 
 
Datum: 6.6.2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
V naši KS tudi v letu 2013 zasledujemo predvsem naslednje cilje:  
Izboljšati cestno infrastrukturo, popraviti vodovodna omrežja in zajetja ter izboljšati vodo 
oskrbo  
Nadaljevati z vzdrževalnimi in obnovitvenimi deli na pokopališčih in poslovilnih objektih v 
Ozeljanu in Šmihelu 
Dokončati gradnjo mrliške vežice in razširitev pokopališča Ozeljan 
Usposobiti in primerno opremiti poslovne prostore v lasti KS ter poiskati najemnika teh 
prostorov 
Primerno vzdrževati in tržiti prostore v gradu in grajskem vrtu Ozeljan 
Vzdrževati, posodobiti ter na novo zgraditi kontejnerska mesta za potrebe krajanov 
Organizirati kulturne prireditve in proslave ob krajevnem prazniku 
 
33 - KS OZELJAN 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
33101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Opravili smo večja obnovitvena in investicijska dela na delu poslovnega objekta. Za drugi 
del se pogajamo z bodočim najemnikom in bomo prostor urejali v prihodnjih mesecih. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
33102  Delovanje KS 
Z delovanjem KS smo želeli čimbolj spoznati potrebe in probleme prebivalcev v naseljih 
Ozeljan in Šmihel. Z razpoložljivimi možnostmi in sredstvi smo večino le teh tudi delno 
izvedli. Pridobili smo najemnika za del poslovnega prostora v Ozeljanu. Za drugi del 
objekta smo v končnih pogajanjih z bodočim najemnikom. Skrbeli smo, da so bile vse 
aktivnosti in potrebe ažurne in pravilne ter da so bili vsi stroški vezani na delovanje KS 
pravočasno in pravilno poravnani.  
 
33103  Prireditve in praznovanja 
NISMO – v avgustu 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
33104  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Opravili smo nujna vzdrževalna dela po krajevnih poteh. Očistili propuste ter obcestne 
jarke za odvodnjavanje. Organizirali in opravili smo tudi čiščenje naplavin po krajevnih 
poteh ob poplavah.  
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15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
33106  Kontejnerska mesta 
Pripravili smo idejno zasnovo za dodatno izgradnjo potrebnih novih kontejnerskih mest. V 
kolikor bodo razmere dopuščale planiramo tudi izgradnjo ekološkega otoka. 
Na novo smo uredili ter dogradili kontejnersko mesto ob poslovnem prostoru Ozeljan 49b. 
V drugi polovici leta bomo izdelali in montirali še zaščitno ograjo. V planu imamo 
izgradnjo še dveh kontejnerskih mest. Pri pokopališču v Ozeljanu in v zaselku Brdo. 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
33107  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Opravili smo nujna vzdrževalna dela. 
 
Zaključek:  
Vsa načrtovana dela tekoče opravljamo in jih bomo zaključili do konca leta. 
 
 

 Predsednik KS Ozeljan 
         Marko Tribušon  
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KS Prvačina 
Prvačina 48 
5297 Prvačina 
 
Datum:  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
Uresničevanje finančnega načrta KS Prvačina poteka v skladu s predvidevanji. V drugi 
polovici leta je načrtovana poraba celotne postavke Investicije in investicijsko 
vzdrževanje, saj je načrtovana naložba, obnova strehe Sokolskega doma, izvedljiva le v 
poletnih mesecih. Investicija se bo nadaljevala še v letu 2014.  
Največji zaplet je pričakovan in se ponavlja iz leta v leto – poraba sredstev za delovanje 
KS. Kljub temu, da si svet ne izplačuje sejnin, da ne plačujemo kilometrin, pisarniškega 
materiala ali kakršnihkoli drugih stroškov, povezanih z delom članov sveta KS, je 
postavka redno, v vsakem proračunskem letu v juniju že porabljena. Razlog za to so 
visoki materialni stroški za vzdrževanje objektov v lasti KS, ki jih ni mogoče zmanjšati. Na 
ta problem je svet KS že večkrat, v tem in prejšnjih mandatih, opozoril upravo Mestne 
občine Nova Gorica. 
 
 
34 - KS PRVAČINA 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
34109  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Postavka je v celoti sestavljena iz prerazporeditve proračunske rezerve iz 2012, kar 
pomeni, da gre v celoti za lastna sredstva. Sredstva so namenjena obnovi strehe 
kulturnega doma Sokolski dom, ki vključuje postavitev izolacije, menjavo azbestne kritine 
in zaščito betonskih nosilcev s premazom. Naložba je nujna, saj dotrajana streha stavbe, 
ki ni pomembna le zaradi svoje družbene vloge, temveč tudi kot stavbna in kulturna 
dediščina, na nekaterih mestih že pušča. Sredstev ni dovolj za izpeljavo celotne naložbe, 
zato bo deloma izvedena v letu 2014, za kar so že dogovorjena sredstva v izhodiščih za 
pripravo proračuna mestne občine Nova Gorica za prihodnje leto. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
34101  Delovanje KS 
Sredstva za delovanje KS so do polovice leta skoraj v celoti porabljena, kar je prvotno 
posledica visokih operativnih stroškov. Glej obrazložitev v uvodu.  
34102  Prireditve in praznovanja 
Večji del postavke bo porabljen v drugi polovici leta, saj je krajevni praznik KS Prvačina 5. 
julija, v avgustu pa poteka tradicionalni Praznik breskev. Del postavke je bil porabljen za 
manjše prireditve v prvi polovici leta.  
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
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34103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Postavka bo porabljena za dokončanje sanacije in vzdrževanja nekategorizirane poti 
skozi Glinek in za nasutje ter obnovo nekategorizirane poti čez Vrnake. Dela bodo 
izvedena v poletnih mesecih.  
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
34105  Kontejnerska mesta 
Postavka bo porabljena za ureditev kontejnerskega mesta pri Kulturnem domu (obnova 
betonske podlage, namestitev zaščitnih panelov) in dodatno ureditev kontejnerskih mest 
v Goranem koncu in Dolanem koncu. Dela bodo izvedena v drugi polovici leta.  
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
34106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Del postavke je bil porabljen za plačilo stroškov (voda, elektrika), dela za plačilo  rednih 
storitev koncesionarja (košnja, redno vzdrževanje itd.), del za zasaditev žive meje ob 
pokopališču, ki je bila nujna za ločitev pokopališkega dela od novozgrajenega zbirnega 
centra. Postavka bo porabljena v celoti, ob finančnih možnostih bomo iz postavke 
financirali namestitev novih vrat na pokopališki objekt (kapelo) in obnovo dotrajane 
fasade na zatrepu kapele.  
 
 
Zaključek:  
KS Prvačina se sooča z resnimi težavami pri financiranju osnovnega delovanja. V 
preteklih proračunskih letih smo si z nerazporejeno proračunsko rezervacijo pomagali pri 
zmanjševanju negativnih posledic neprimerno določenih proračunskih sredstev za to 
postavko. Ker letos to ni bilo mogoče, so se težave samo stopnjevale. V kolikor sredstva 
v prihodnjem letu ne bodo povečana, lahko to privede do resnih težav.  
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KS Ravnica 
Ravnica 9 
5251 Grgar  
 
Datum: 4.6.2013  
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
V obdobju od 1.1.-30.6.2013 je potekala poraba plana strogo po finančnem planu in 
sklepih sveta KS. 
 
35 - KS RAVNICA 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
35110  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
- Obnovili smo sanitarije večnamenskega objekta (gostinskega lokala), sanirali fasado, ki 
je bila poškodovana v zimski pozebi.  
- Izdelava varnostne ograje 
- Montaža notranjih vrat in ostala dela, ki so bila planirana na proračunski postavki 
investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja.  
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
35101  Delovanje KS 
V sklopu delovanja smo izplačali sejnine za opravljene seje. Financirali smo degustacijo 
ob postavitvi in prevozu mlaja iz Trnovega v Novo Gorico. Ostala poraba poteka v 
skladno z planiranim. 
 
35107  Prireditve in praznovanja 
Na tej postavki smo porabili sredstva za plačilo računa iz lanskega leta – pogostitev 
krajanov, ki so z svojim prostovoljnim delom prispevali k dobrobiti krajevne skupnosti. 
Ostanek sredstev se bo porabilo za praznovanje dneva državnosti in krajevnega 
praznika. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
35102  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sredstva na tej proračunski postavki smo porabili v celoti, in sicer za čiščenje poti ob 
vojaškem pokopališču 1. svetovne vojne. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
35106  Kontejnerska mesta 
Sredstva, ki so bila namenjena za kontejnerska mesta smo v soglasju z direktorico 
občinske uprave, mag. Vesno Mikuž, prerazporedili na investicije in investicijsko 
vzdrževanje stvarnega premoženja KS. 
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16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
35109  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
V sklopu te proračunske postavke redno vzdržujemo pokopališče in občinsko mrliško 
vežico, ter spomenike prve, druge in osamosvojitvene vojne. 
 
 
Zaključek:  
Ker smo v prvi polovici leta izvedli že skoraj vse predvidene investicije, do konca leta 
planiramo izvesti parkirišča v kolikor nam bodo zagotovljena sredstva v sklopu rebalansa 
plana MONG. 
 

Predsednik sveta KS 
       Aleš Dugulin 



 100

Krajevna skupnost Rožna Dolina 
Vipavska cesta 16b 
5000 Nova Gorica 
 
Datum: 26.6.2013  
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
Svet KS zelo konservativno vodi porabo sredstev po postavkah proračuna, saj je bilo s 
sprejetjem rebalansa proračuna MONG občutno zmanjšanje na posameznih postavkah. 
Glede na to, da ni možno natančno planirati potrebna vlaganja oziroma intervencije smo 
v prvih petih mesecih zadrževali izvajanje aktivnosti, v drugem polletju pa računamo 
realizirati plan v celoti. 
 
36 - KS ROŽNA DOLINA 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
36105  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Na tej postavki nismo porabili nič sredstev, v načrtu je začetek gradnje objekta v Rožni 
Dolini, vendar se še vedno čaka na odločitev o investiciji na parkirišču pri marketu, ki bo 
posledično vplivala tudi na našo investicijo. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
36101  Delovanje KS 
Na teh postavkah je poraba v okviru plana, do manjših odstopanj je prišlo zaradi 
dinamike posameznih aktivnosti, predvsem pri tekočih transferjih neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. Nekatere postavke pa so v celoti porabljene, saj so zapadle 
v plačilo v celoti v prvem polletju. 
 
36102  Prireditve in praznovanja 
Sredstva na tej postavki še niso porabljena, saj načrtujemo »krajevni praznik« v zadnji 
dekadi meseca junija, bo pa zagotovo v celoti porabljena. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
36103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Na območju KS je potrebno sanirati kar nekaj odsekov krajevnih poti. Glede na 
vremenske razmere v prvem kvartalu letošnjega leta se je tovrstne aktivnosti zamaknilo v 
drugo polovico leta. Sredstva bodo zagotovo porabljena, saj so za kar dve tretjin manjša 
od prvotnega načrta. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
36104  Kontejnerska mesta 
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Na območju KS imamo več potreb po ureditvi kontejnerskih mest, najnujnejše je urediti 
manjše kontejnersko mesto pri bivšem »Primexu«, saj so sedaj kontejnerji kar na 
pločniku ob državni cesti. Za ureditev tega pa moramo pridobiti stavbno pravico od 
lastnika, kar ureja oddelek na MONG. Do konca leta bomo plan zagotovo realizirali. 
36108  Odškodnine za komunalno deponijo 
Ta postavka je namenjena odškodninam zaradi vpliva na bivalne pogoje bližnjim 
krajanom. Po sklepu Sveta KS, v letošnjem letu ne bo več KS sklepala poravnav s 
krajani, ampak naj bi to izvajal občinska uprava MONG. V sled navedenega ta sredstva 
ne bodo porabljena na tej postavki, pričakujemo pa, da se bo poraba odrazila na eni od 
postavk proračuna MONG                              
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1805  Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001  Programi športa 
36107  Športna igrišča 
Glede na skromna sredstva namenjena za športna igrišča, se Svet še ni dokončno odločil 
glede prioritet vlaganj.  
 
 
Zaključek:  
Do zaključka leta načrtujemo v celoti realizacijo plana in s tem porabo sredstev, razen na 
postavki 36108, ker bodo te odškodnine verjetno izplačane neposredno iz proračuna 
MONG. 
 
 
         KS Rožna Dolina 
         Valter Vodopivec 
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KRAJEVNA SKUPNOST SOLKAN  
Trg Jožeta  Srebrniča 7 
5250 Solkan 
 
Datum:  11. 6. 2013 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V OBDOBJU  

1. 1. –30. 6. 2013 
 
 
Uvod: 
 
37 - KS SOLKAN 
 
Svet KS Solkan je na seji dne 10. 6. 2013 obravnaval finančno poročilo KS Solkan za 
obdobje do 31. 5. 2013. Ker ni pričakovati bistvenih odstopanj do konca meseca junija 
Svet meni, da se predvideva, da bo finančno poročilo za čas do 30. 6. 2013 v skladu s 
planom in dejansko realizacijo. Kjer prihaja do razlik, so v nadaljevanju podane 
obrazložitve. 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
37101  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
V navedenem obdobju nismo imeli bistvenih investicij. Zaključevali smo investicijo 
pokritega kotalkališča. V proračunu MONG za leto 2013 nam za investicije ni bilo 
namenjeno nič sredstev. Po zagotovilu pristojnih naj bi dobili z rebalansom 15.000 eur. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
37102  Delovanje KS 
Delovanje KS je potekalo po finančnem in delovnem programu za leto 2013. Bistvenih 
odstopanj ni.  
Beležimo le večjo porabo in stroške ogrevanja, kar je posledica letošnje dolge zime. 
 V začetku leta smo nabavili nov računalnik za potrebe. KS. 
 
37103  Prireditve in praznovanja 
Večina prireditev je planiranih v drugi polovici leta. Tudi ta proračunska postavka poteka 
po planu. Izplačilo avtorskih honorarjev se v večini nanaša še stroške prireditev konec 
lanskega leta. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
37112  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
KS Solkan navedene postavke nima v proračunu 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
37105  Kontejnerska mesta 
Žal, še ni realizirana ureditev kontejnerskega mesta v ulici XXX. Divizije. Zaradi znanih 
zapletov smo zadevo odstopili v reševanje MONG. Letos na novo planiramo ureditev 
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kontejnerskega mesta na solkanskem trgu, ker so se spremenili lastniški odnosi. Upamo, 
da bo nova investicija realizirana do solkanskega praznika.  
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
37106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Zaključili smo prvi del obnove zidu na solkanskem pokopališču. Do konca junija bomo 
zaključili postopek naročil za drugi del obnove zidu. Računamo, da bomo do konca 
septembra zaključili tudi ta dela. 
 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
1803  Programi v kulturi 
18039005  Drugi programi v kulturi 
37108  Solkanski časopis 
Izhajanje časopisa poteka po načrtu. Stroški so enaki kot lansko leto. 
 
1805  Šport in prostočasne aktivnosti 
18059001  Programi športa 
37109  Investicije v športni coni 
V letošnjem letu smo dokončno zaključili poračun vseh investicij v športni coni  Žogica in 
z najemnikom sklenili novo petletno pogodbo. 
 
37111  Vzdrževanje športne cone 
Za potrebe igrišča odbojke na mivki smo nabavili nov kopalnik, ker je potrebno mivko 
večkrat prekopati. 
Večjih vlaganj ne načrtujemo. Kupili bomo pesek za teniška igrišča. Z  Vodododi in 
kanalizacija d.d. se dogovarjamo za sanacijo odbojkarskega igrišča. V neposredni bližini 
igrišča je počila glavna vodovodna cev, ki  je igrišče precej poškodovala. 
 
 
Zaključek:  
Do konca leta načrtujemo realizacijo plana za leto 2013. 
Nepredvidena dela bodo nastala na kotalkališču, kjer moramo opraviti pleskanje zunanjih 
lesenih delov pokritega kotalkališča in postavitev lesenih podstavkov na tribuni. Ocenjena 
investicijska vlaganja bodo cca 8.000 eur. 
 
Solkan, 11. junij 2013 
 
 
 
 
                                                                                                  PREDSEDNIK SVETA KS 
                                                                                                           Jožef Leban 
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KS Šempas 
Šempas 136 
5261 Šempas 
 
Datum: 7.6.2013  
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
Poraba poteka skladno s predvidevanji. 
 
38 - KS ŠEMPAS 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
38107  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Investicijska vzdrževanja potekajo skladno planu. 10.6.2013 bomo pričeli z delom - 
obnova strehe na lani odkupljenemu prostoru MIP – ZADRUŽNI DOM. Dela bodo 
zaključena predvidoma do konca meseca junija. V drugem  polletju bi izvedli dela -  
izgradnjo zidu in utrditev mreže pri nogometnem igrišču. Na zadnji seji Sveta smo sprejeli 
sklep, da se  izvede razpis za pridobitev najugodnejše ponudbe. Projekt je izdelan. 
Zamenjali bomo tlak v vetrolovu pri stari šoli – sedež KS in Muzejska soba. Potrebno je 
še pleskanje in zamenjava svetilke v enem prostoru.  
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
38101  Delovanje KS 
Stroški delovanja KS so v skladu s predvidevanji. 
38102  Prireditve in praznovanja 
Letos je bilo izpeljanih kar nekaj prireditev, ki jih je skupaj s KS organiziralo Kulturno 
umetniško društvo LIPA Šempas. Najodmevnejša je že tradicionalna prireditev Domovina 
je ljubezen, ki predstavlja tudi srečanje zborov iz zamejstva tako iz: Italije, Madžarske, 
Avstrije in Hrvaške. Lani je bila ustanovljena  gledališka sekcija, ki je letos  premierno in z 
že drugo ponovitvijo uprizorila komedijo »Vaška betula«. Nogometni klub Vodice je 
organiziral Loverčičev memorial in ga tudi uspešno izpeljal.Turistično društvo je 
organiziralo »Škuljado«. Mladi člani Turističnega društva so organizirali in odlično izpeljali  
koncert skupine TABU. Muzejsko sobo posvečeno heroju Mihajlu je obiskala pomembna 
Azerbajdjanska delegacija skupaj z ministrom za industrijo in energetiko, ki jo je vodil naš 
evropski poslanec Ivo Vajgel. Ob tej priliki je bila za člane delegacije  organizirana 
pogostitev. Obiskal nas je tudi Azerbajdžanski veleposlanik na Dunaju Galib Israfilov s 
svojo delegacijo. 
 Naše prireditveno dogajanje je zelo pestro. Do konca leta imam v planu še veliko 
prireditev: razne koncerte, praznik Mohorjevo,ki je naš krajevni praznik, pogostitev 
starejših občanov, prireditve ob kocu leta, ki jih je kar nekaj. Zelo radi bi izpeljali prireditev 
ob 145 obletnici Ustanovitve Šempaškega tabora, ki je 18.oktobra.  
Sredstva bomo v celoti porabili.    
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13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
38103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Sredstva bomo porabili za sprotno vzdrževanje cest. Po dolgotrajnem dežju moramo 
ceste pregledati in jih potrebno sanirati.  
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
38105  Kontejnerska mesta 
Predvidena sredstva, ki naj bi se uporabila za kontejnerska mesta, bi porabili za 
nadomestno kontejnersko mesto. Nadomestno kontejnersko mesto potrebujemo za 
preselitev kontejnerjev, ki stojijo ob kosovnem kontejnerskem mestu  in so  sedaj le 
začasno postavljeni. 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
38106  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Sredstva uporabljamo za sprotno vzdrževanje:elektriko, vodo,  košnjo, zidarska popravila. 
Želimo postaviti stare nagrobnike pomembnih osebnosti na ugledno mesto. Do konca leta 
bodo sredstva za to dejavnost v celoti porabljena. 
 
 
Zaključek:  
Sredstva bomo porabili kot je po postavkah navedeno.  
Želimo še: dokončanje vodnjaka Brida, ki se obnavlja z evropskimi sredstvi, odkup 
zemljišča pri vodnjaku in razširitev nevarnega dela cestišča,  zaključek asfaltiranja in 
ureditev dostopa do igral.  
Naša ideja je tudi izgradnja hostla /v Zadružnem domu/. Projekt imamo izdelan. 
Organizirali smo že sestanke z direktorjem RRA g. Črtomirjem Špacapanom. Upajmo, da 
se nam bo ideja uresničila mogoče tudi z javno-zasebnim partnerstvom. 
Nujno moramo urediti še zemljiškoknjižne zadeve v objektu Zadružnega doma. 
 
 
                                                                                   Predsednica Sveta KS Šempas: 
                                                                                       Damjana Pavlica  
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KS Trnovo 
Trnovo 39 
5252 Trnovo 
 
Datum:  
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA  

V OBDOBJU 1.1. – 30.6.2013 
 
 
Uvod: 
V uvodnem delu na kratko opisati stanje oz. porabo. Ali poteka skladno s predvidevanji, 
ali so zapleti, spremembe… 
 
 
39 - KS TRNOVO 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
0403  Druge skupne administrativne službe 
04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
39110  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Opisati aktivnosti in ocena realizacije do 30. 6. 2013.  V primeru odstopanj (prekoračitev 
porabe, še neporabljena sredstva) je potrebno navesti natančno obrazložitev zakaj je do 
takšne situacije prišlo. 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
06029001  Delovanje ožjih delov občin 
39101  Delovanje KS 
Opisati aktivnosti in ocena realizacije do 30. 6. 2013.  V primeru odstopanj (prekoračitev 
porabe, še neporabljena sredstva) je potrebno navesti natančno obrazložitev zakaj je do 
takšne situacije prišlo. 
 
39102  Prireditve in praznovanja 
Opisati aktivnosti in ocena realizacije do 30. 6. 2013.  V primeru odstopanj (prekoračitev 
porabe, še neporabljena sredstva) je potrebno navesti natančno obrazložitev zakaj je do 
takšne situacije prišlo. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
1302  Cestni promet in infrastruktura 
13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
39103  Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Opisati aktivnosti in ocena realizacije do 30. 6. 2013.  V primeru odstopanj (prekoračitev 
porabe, še neporabljena sredstva) je potrebno navesti natančno obrazložitev zakaj je do 
takšne situacije prišlo. 
 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
39107  Kontejnerska mesta 
Opisati aktivnosti in ocena realizacije do 30. 6. 2013.  V primeru odstopanj (prekoračitev 
porabe, še neporabljena sredstva) je potrebno navesti natančno obrazložitev zakaj je do 
takšne situacije prišlo. 



 107

 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1603  Komunalna dejavnost 
16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
39108  Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Opisati aktivnosti in ocena realizacije do 30. 6. 2013.  V primeru odstopanj (prekoračitev 
porabe, še neporabljena sredstva) je potrebno navesti natančno obrazložitev zakaj je do 
takšne situacije prišlo. 
 
 
Zaključek:  
Na kratko opisati predviden plan porabe v naslednji polovici leta in morebitne 
spremembe. 
 
 

Jožef Plesničar 
predsednik sveta KS 
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B  Račun finančnih terjatev in naložb 
 
12  OBČINSKA UPRAVA 
 
14  GOSPODARSTVO 
1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001  Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
 
09037  Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad za razvoj 
malega gospodarstva Goriške 
Proračunska sredstva: 121.716 €  Realizacija 30.6.2013:  0 % 
Sredstva se običajno nakažejo v enkratnem znesku v drugi polovici leta. Enako je 
planirano tudi za letošnje leto, zato do realizacije še ni prišlo. 
 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
 
11015  Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Stanovanjski sklad 
Mestne občine Nova Gorica 
Proračunska sredstva: 85.000 €  Realizacija 30.6.2013:  98 % 
Sredstva so bila nakazana samo v januarju, druga nakazila pa v letošnjem letu niso 
predvidena. 
 
 
C  Račun financiranja 
 
12  OBČINSKA UPRAVA 
 
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201  Servisiranje javnega dolga 
22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
 
 
11022 - Odplačilo bančnih kreditov 
Proračunska sredstva: 208.000 €  Realizacija 30.6.2013:  0 % 
Predviden dolgoročni kredit še ni bil najet, zato tudi odplačilo ni realizirano. 
 
 
 
Pripravili: 
Vesna Mikuž 
Direktorica občinske uprave 
in skrbniki proračunskih postavk 
 
                                                                                                         Matej Arčon  
                                                                                                            ŽUPAN 
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