
1 

 

  9 
               Hitri postopek 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 
101/07, 57/08, 94/10 in 36/11) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne 
_________ sprejel 
 
 
 

S    K    L    E    P 
 

o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica 
za leto 2011 

 
 

1. člen 
 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011. 
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011 naslednje 
podatke: 
 
  
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  36.418.348 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)  32.513.011 
70 DAVČNI PRIHODKI  22.495.070 
    700 Davki na dohodek in dobiček  16.539.293 
    703 Davki na premoženje  4.568.425 
    704 Domači davki na blago in storitve  1.380.060 
    706 Drugi davki  7.291 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  10.017.942 
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  8.522.501 
    711 Takse in pristojbine  14.098 
    712 Globe in druge denarne kazni  91.611 
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.746 
    714 Drugi nedavčni prihodki  1.358.986 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  70.528 
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 29.641 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  
           sredstev  40.887 
73 PREJETE DONACIJE  15.144 
    730 Prejete donacije iz domačih virov   15.144 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  3.814.664 
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  2.031.064 
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
           Evropske unije 1.783.600 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPKSE UNIJE  5.000 
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    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 5.000 
  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  33.355.021 
40 TEKOČI ODHODKI  8.452.252 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.120.236 
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  348.988 
    402 Izdatki za blago in storitve  5.742.718 
    403 Plačila domačih obresti  310 
    409 Rezerve  240.000 
41 TEKOČI TRANSFERI  12.810.958 
    410 Subvencije  488.215 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  5.903.055 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.510.183 
    413 Drugi tekoči domači transferi  4.909.505 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  10.637.779 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  10.637.779 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  1.454.032 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
           proračunski uporabniki 392.604 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  1.061.429 
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 3.063.327 
    (I. - II.)    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 3.002.971 
    (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 11.249.801 
     (70 + 71) - (40 + 41)   
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 93.213 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV 93.213 
    750 Prejeta vračila danih posojil   
    752 Kupnine iz naslova privatizacije   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.104.000 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  1.104.000 
    443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
           pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  1.104.000 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) -1.010.787 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA   

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 
50 ZADOLŽEVANJE   0 
    500 Domače zadolževanje   0 
  
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 54.400 
55 ODPLAČILO DOLGA   54.400 
    550 Odplačilo domačega dolga   54.400 
  



3 

 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  1.998.140 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   -54.400 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -3.063.327   
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA  2.746.863 
 

 
2. člen 

 
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2011 
naslednje spremembe: 
 
Prihodki 240.436 € 
Odhodki 172.365 € 
Razlika + 68.071 € 
 
Prenos sredstev na računu iz leta 2010 1.105 € 
Razlika na računu za prenos v leto 2012 69.176 € 
 
 

3. člen  
 
Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica izkazuje za leto 2011: 
 
Prihodki 15.280 € 
Odhodki 15.306 € 
Razlika - 26 € 
 
Prenos sredstev iz leta 2010 516 € 
Razlika za prenos v leto 2012 490 € 
 
 

4. člen 
 
Sestavni del tega sklepa so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih 
terjatev in naložb ter račun financiranja. 
 
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 410-2/2012 
Nova Gorica, 
                                                                                                    Matej Arčon 
                                                                                                       ŽUPAN 
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Številka: 410-2/2012 
Nova Gorica, 28. marec 2012 
 
 
 

POROČILO O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2011 

 
 
 
I. Uvod  
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 je sprejel Mestni svet na svoji 
seji 31.3.2011. Mestna občina Nova Gorica se je v obdobju 1.1. do 31.3.2011 financirala 
skladno s Sklepom o začasnem financiranju na osnovi porabe v preteklem letu. Proračun 
Mestne občine Nova Gorica je bil sprejet na izhodiščih ,ki jih je občinam posredovala država 
za leto 2011 (rast bruto domačega proizvoda 2,5%, zaposlenost -0,3%, inflacija 2,2%) in 
naših glede gibanja proračunskih prihodkov in proračunskih potreb. 
Dne 14.7.2011 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel Rebalans proračuna 
Mestne občine Nova Gorica za leto 2011, ki globalno ni bistveno spreminjal obsega 
prihodkov in odhodkov, temveč je posegal v strukturo namenov porabe. 
V drugi polovici leta (po rebalansu) je župan sprejel več prerazporeditev sredstev med 
proračunskimi postavkami v skladu s 8. členom Odloka o proračunu. 
 
 
 
II. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEG PRORAČUNA V 
LETU 2011 
 
 
PRIHODKI 
 
Prihodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so bili doseženi v letu 2011 v višini 36,40 
milj.evrov, kar predstavlja 94,5% planiranih. Nižja realizacija od plana izvira izključno iz nižjih 
transfernih in nižjih kapitalskih prihodkov. 
 
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 22.5 milj.evrov, kar predstavlja 0,5 odstotnih točk 
nad planom. Davčni prihodki zavzemajo 62% vseh proračunskih prihodkov. 
Dohodnina s 16,5 milj.evrov je največji davčni prihodek, ki je bil realiziran v višini plana. 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo realizirano v višini 3,8 milj.evrov, kar je 
skladno z načrtovanim. Tudi drugi davčni prihodki ne odstopajo bistveno od plana. Pojavlja 
se znesek nerazporejenih prihodkov, kar ni bila praksa preteklih let. S spremembo uporabe 
vplačilnih računov, ki je bila uvedena s 1.10.2011, se je obseg vknjižb proračunskih 
prihodkov povečal, dnevno izvajamo vračila na zahtevo UJP in posredno DURS-a, kljub 
temu pa je ažurnost in preglednost prihodkov manjša kot je bila doslej. 
 
Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 10,0 milj.evrov (dobrih 5 odstotnih točk pod 
planiranim). Največji delež predstavljajo v tej skupini prihodki od premoženja 8,4 milj.evrov 
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(najemnine,koncesije). Mestna občina Nova Gorica je v letu 2011 prejela 5,96 milj.evrov od 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo (vse igralnice in igralni saloni). Prihodki iz 
tega naslova so bili za 5 odstotnih točk nižji od planiranih. Iz naslova najemnin za 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo uporabljajo javna podjetja oz. koncesionar je Mestna 
občina Nova Gorica v letu 2011 pridobila 1,75 milj.evrov, med drugimi nedavčnimi prihodki je 
pomembnejši komunalni prispevek, ki je bil vplačan v znesku 0,75 milj.evrov. 
 
Kapitalski prihodki so prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin. Planirana prodaja v 
višini 0,36 milj.evrov je predstavljala manj kot 1% vseh proračunskih prihodkov, realizirana 
prodaja pa je dosegla le 20% planirane. Razlog je zlasti manjši interes kupcev. 
 
Prejete donacije  
Prejete donacije so znašale v lanskem letu 15 tisoč evrov, kar je več od planiranega, znesek 
so z donacijami za svoje prireditve in druge akcije pridobile krajevne skupnosti. 
 
Transferni prihodki so bili v letu doseženi v višini 3,81 milj.evrov, kar predstavlja tri četrtine 
planiranih sredstev iz tega naslova. 
Iz drugih javno-finančnih institucij je občina pridobila 2,03 milj.evrov oz. 95% plana. 
Iz državnega proračuna smo v letu 2011 pridobili 1,35 milj.evrov (največ 1,14 milj.evrov za 
invest. v varovanje vodnega vira Mrzlek, 0,167 milj.evrov požarne takse, ostalo za manjše 
projekte).  
Iz občinskih proračunov smo v letu 2011 pridobili 0,678 milj.evrov za skupne investicije (od 
tega 0,369 za R-CERO). 
Iz sredstev proračuna Evropske unije smo preko državnega proračuna pridobili 1,78 
milj.evrov od planiranih 3 milj.evrov, kar predstavlja le dobrih 58% plana. Največji izpad je bil 
pri plačilu sredstev za gradnjo Goriškega muzeja v Solkanu. V letu je bilo zaradi zamikov pri 
gradnji upravne stavbe muzeja (stečaj izvajalca) pridobljenih le 238 tisoč evrov kar je le 
četrtina načrtovanih. 
Iz sredstev EU smo prejeli 1,52 milj.evrov za dokončanje investicije varovanja vodnega vira 
Mrzlek, poleg tega pa še nekaj manjših zneskov za projekte Zaloški bajer,Adria A,Energija 
okusov, EU Comenius. 
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ODHODKI 
 
Odhodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so v letu 2011 znašali 33,36 milj.evrov oz. 
82,5% planiranih. Glede na prihodke so bili odhodki za 3 milj.evrov nižji, glede na načrtovane 
odhodke pa za 7 milj.evrov nižji. V letu 2011 Mestna občina Nova Gorica tako ni najela 
načrtovanega kredita v višini 1,32 milj.evrov za u+izgradnjo vrtca Ciciban, ker za to ni bilo 
potrebe. 
 
Tekoči odhodki so namenjeni plačevanju tekočih obveznosti in so bili realizirani skladno z 
načrtom 8,45 milj.evrov oz. 7,7 odstotne točke pod planom. Če tekoče odhodke koregiramo s 
porabo splošne proračunske rezervacije v višini 330 tisoč evrov, ki je bila dejansko 
porabljena in je evidentirana na ustreznih področjih, kamor je odhodek po vsebini sodil, 
znaša realizacija tekočih odhodkov 96% planiranih. Vsebinsko je poraba bolj transparenta v 
posebnem proračunu. 
 
Tekoči transferi so sredstva namenjena za delovanje javnih zavodov, ki jih financira občina, 
tekočem vzdrževanju sredstev s katerimi le-ti upravljajo, plačila nepridobitnim organizacijam 
in privatnim podjetjem in posameznikom ki pridobijo pravico do subvencij za svojo dejavnost 
ali kot obliko pomoči (subvencijo cene v vrtcih, domovih za ostarele,darila ob rojstvu otroka, 
prevoza otrok v šolo, subvencije stanarin in drugih stroškov, štipendije). 
Realizacija v letu 2011 je dosegla 12,81 milj.evrov oz. 95,4% plana. Najnižja realizacija je 
bila izkazana pri subvencijah javnim podjetjem, ker so bile v tem znesku planirane subvencije 
za javni mestni potniški promet in subvencije cene storitev gospodarskih javnih služb. 
Slednje niso bile realizirane, ker javna podjetja niso izpolnila pogojev in problematika se je 
razrešila na drugačen način. Najvišja pa je bila realizacija pri subvencijah privatnim 
podjetjem in zasebnikom. Dejansko ne prihaja do prekoračitve porabe, ki je planirana za 
subvencije, le razmejitev med tekočim in investicijskim namen se spreminja glede na potrebe 
iz razpisov in ob pripravi proračuna so te razmejitve odhodkov še nejasne, dokončno jih 
definirajo razpisi na prijave. 
 
Investicijski odhodki  
Investicijski odhodki proračuna Mestne občine Nova Gorica so bili v letu 2011 realizirani v 
višini 10,64 milj.evrov oz. 65,8% plana. Izrazito nizka je realizacija pri nakupu zemljišč (manj 
kot polovica planiranega) in pri novogradnjah in rekonstrukcijah, kjer znaša realizacija 7,59 
milj.evrov od 12,71 milj.evrov planiranih (slabih 60% planiranega). Vzroki so pojasnjeni v 
posebnem delu proračuna , izpadi so v programu varovanje okolja in naravne dediščine 
(ravnanje z odpadki, kanalizacije in čistilne naprave). 
 
Investicijski transferi so sredstva, ki jih občina namenja javnim zavodom za investicijske 
odhodke ter privatnim podjetjem, posameznikom in zasebnikom za investicije. Realizirani 
znesek v višini 1,45 milj.evrov predstavlja 88% plana, nerealiziran del pa je dejanska razlika 
med višjimi tekočimi in nižjimi investicijskimi transferi privatnim podjetjem in zasebnikom. 
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Račun finančnih terjatev in naložb  
Prilivi so bili realizirani iz naslova vračil posojil privatnim podjetjem in kupnin iz naslova 
privatizacije stanovanj v skupni višini 94,7 tisoč evrov, kar je malo nad planiranim zneskom. 
Odlivi so bili realizirani v višini 1,140 milj.evrov, kar je 100% plana. Odlivi so bili namenjeni 
povečanju namenskega premoženja v javnih skladih in sicer Javnem skladu malega 
gospodarstva goriške 104 tisoč evrov in stanovanjskemu skladu Mestne občine Nova Gorica 
pa 1 milijon evrov. 
 
Račun financiranja  
Mestna občina Nova Gorica se v letu 2011 ni zadolžila, kljub planu, ki je predvideval najetje 
kredita v višini 1,32 milj.evrov. Potrebe po najetju kredita ni bilo, ker je bila realizacija 
investicij precej nižja kot je bila planirana, zato so razpoložljivi prihodki omogočali 
pravočasno plačilo vseh zapadlih računov.  
 
Proračunska rezerva 
Proračunska rezerva je oblikovana kot poseben proračunski sklad, kjer se ločeno vodijo 
sredstva namenjena financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Med te 
sodijo poplave, potresi, zemeljski in snežni plazovi, močan veter, toča, množične nalezljive 
bolezni ljudi in živali, ekološke nesreče in podobno. Sredstva so bila planirana v letni višini 
240.000 evrov in se mesečno izločajo iz proračunskih prihodkov. Porabo ureja tudi Odlok o 
proračunu, ki določa, da lahko župan samostojno s sklepom razporedi za posamezni namen 
do 20% zbranih sredstev proračunske rezerve. Za večji znesek je pristojen občinski svet, ki 
razporeja proračunsko rezervo z odlokom.  
V letu 2011 smo imeli le 1106 evrov prenosa sredstev iz leta 2010, čeprav je prav, da je 
stalno nekaj sredstev na zalogi (10-20% rezerve)za morebitne nujne posege.  
V letu 2011 smo izločili 240.000 evrov, kot je določeno v 3.členu Odloka o proračunu. Poraba 
je dosegla 172.365 evrov. Nameni so razvidni iz spodnje tabele. Konec leta je znašala 
neporabljena proračunska rezerva 69.176 evrov, ki se prenaša v leto 2012. 
 
 

 REZERVNI SKLAD  

   

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2011 1.105,69 

   

II. PRIHODKI 2011 (1+2)  

 1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 240.000,00 

 2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 435,79 

  240.435,79 

   

III. STROŠKI 2011  

 SANACIJA USADA BRANIK IN NUJNI INTERVENCIJSKI UKREPI 40.000,00 

 PLAZ LOKE 23.739,00 

 SANACIJA PLAZU ZELENI GAJ  2.990,40 

 INTERVENTNA SANACIJA CESTE KROMBERK 39.452,10 

 SANACIJA PORUŠENEGA PODPORNEGA ZIDU - LAZNA 7.419,36 

 OGLEDI IN POROČILA O PLAZOVIH 43.902,72 

 DRUGA MANJŠA DELA 12.240,00 

 DRUGI STROŠKI OB INTERVENCIJAH CZ (najem avtodvigal, kombija, zapore cest) 2.621,69 

 SKUPAJ 172.365,27 

   

IV. STANJE NA RAČUNU 31.12.2011 (I.+II.-III.) 69.176,21 
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Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija poračuna je bila planirana v višini 25.000 evrov in je 
namenjena za neplanirane ali premalo planirane proračunske odhodke. S splošno 
proračunsko rezervacijo razpolaga župan. Ko pride do porabe sredstev te rezerve, se poraba 
izkazuje na tisti postavki, kamor bi sicer sodila takšna poraba (npr. za sofinanciranje kulturnih 
prireditev je zajeta poraba v ustrezni postavki v okviru kulture, nabava opreme za javni zavod 
je poraba v okviru sredstev za ustrezni javni zavod). Realizacija na sami postavki splošne 
proračunske rezervacije ni prikazana. 
Poleg splošne proračunske rezervacije proračuna, je bila ob sprejemanju proračuna na tej 
postavki prikazana tudi vsa splošna proračunska rezervacija krajevnih skupnosti, ki pa 
zajema nerazporejena sredstva krajevnih skupnosti. Teh sredstev je bilo ob sprejemanju 
proračuna za leto 2011 celo 642.000 evrov, ki so bili tekom leta razporejeni v finančnih 
načrtih krajevnih skupnosti. Natančni seznam porabe splošne proračunske rezervacije je v 
nadaljevanju.   
 
 

Št. dok. Postavk
a 

O  P  I  S ZNESEK 

O - 63 04003 Društvo Mali vojni muzej - sofinanciranje stroškov izvedbe prireditve "Krn - 
pohod spomina 1918-2010" 

148,00 

O - 572 10041 Glasbeno društvo NOVA Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov najema 
dvorane - slavnostni koncert ob 15. obletnici društva 

720,00 

O - 579 10041 Fatamorgana d.o.o. - pomoč pri kritju stroškov dokumentarnega filma o 
kiparju Negovanu Nemcu 

1.000,00 

O - 620 10041 Kulturno društvo Grgar - Komorni zbor Grgar - pomoč pri kritju stroškov 
udeležbe zbora na mednarodnem tekmovanju "Slovakia Cantat 2011" 

300,00 

O - 632 10041 Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob Trnovo - pomoč pri kritju 
stroškov priprave videospota "Ljubezen je le ena" 

300,00 

O - 640 04003 OŠ Solkan - pomoč pri kritju stroškov organizacije festivala "Pomlad pesmi 
za vrtce severno-primorske regije" 

450,00 

O - 751 10047 Veteransko košarkarsko društvo SLO  PLUS - pomoč pri kritju stroškov 
udeležbe na svetovnem veteranskem prvenstvu v košarki v Braziliji (Ivan 
Sarjanović) 

200,00 

O - 789 04003 Društvo izgnancev Slovenije - KO Branik - pomoč pri kritju stroškov 
udeležbe članov društva na osrednji prireditvi ob 70. letnici izgona 
Slovencev v Brestanici pri Krškem 

300,00 

O - 827 10047 Šahovski klub Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov publikacije "50 let 
novogoriškega šaha" - Šahovska kronika  

500,00 

O - 830 04003 Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica - 
pomoč pri kritju stroškov slovesne prireditve ov 40. obletnici delovanja 
društva 

200,00 

O - 831 10041 Društvo upokojencev Prvačina - pomoč pri kritju stroškov organizacije 
"pevske revije severnoprimorskih zborov upokojencev"  v Prvačini 

500,00 

O - 853 10047 Društvo upokojencev Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov tekmovanja v 
različnih športnih igrah med društvi upokojencev sosednjih občin in društev 
iz zamejstva 

1.000,00 

O - 933 10041 Prosvetno društvo Soča Kanal - pomoč pri kritju stroškov izdaje zgoščenke 
samospevov na tekste goriške pesnice Ljubke Šorli (Mauri Štefan) 

300,00 

O - 939 10041 Goriški klub GOVORICA - pomoč pri kritju stroškov literarnega projekta 
"Gregorčičevi dnevi"  

400,00 

O - 940 04003 Kulturno društvo Slavec Solkan - MePZ SLAVEC - pomoč pri kritju stroškov 
slovesnosti ob 1010. obletnici prve omembe Solkana 

200,00 

O - 941 04003 ZD, Zobozdravstvena služba za varstvo otrok in mladine Nova Gorica - 
pomoč pri kritju stroškov zaključne prireditve tekmovanja "Za čiste zobe"  

300,00 
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O - 942 10047 Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 
"Gasilskega tabora" v Bohinjski Bistrici 

400,00 

O -1106 10041 Društvo Soška fronta Nova Gorica  -  pomoč pri kritju stroškov izdaje revije  
"Na fronti 7" 

500,00 

O -1182 10047 Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk - pomoč pri kritju stroškov tabora 
gasilske mladine  v Jagodjah nad Izolo 

200,00 

O -1206 10041 Goriški oktet "Vrtnica" - pomoč pri kritju stroškov obeležitve 30. obletnice 
uspešnega delovanja okteta 

700,00 

O -1395 10047 Pašalić Dragan - pomoč pri kritju stroškov priprav na svetovno prvenstvo v 
bodybuildingu 

200,00 

O -1419 10148 Družinski center Sveta Gora - pomoč pri kritju stroškov opreme v novem 
družinskem centru 

500,00 

O -1420 10041 Kulturno prosvetno društvo F. Zgonik Branik - pomoč pri kritju stroškov 
soorganizacije 26. mednarodnega literarnega festivala Vilenica v Braniku 

250,00 

O -1488 10047 Atletski klub Gorica - pomoč pri kritju stroškov udeležbe člana kluba (Simšić 
M.) na 2. evropskih igrah veteranov v Lignanu v Italiji 

250,00 

O -1517 04003 Planinsko društvo Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov slovesnosti na 
Gomiščkovem zavetišču na Krnu 

300,00 

O -1546 04003 Gimnazija Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov organizacije literarnega 
večera - srečanje s pesnikom Nevinom Birso v Braniku 

300,00 

O -1593 10047 Smučarski klub Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov treningov in 
tekmovanj reprezentantke Ane Bucik 

700,00 

O -1769 10047 Društvo za praktično streljanje Soča Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 
udeležbe člana društva M. Humarja na svetovnem prvenstvu v Grčiji 

200,00 

O -1776 04003 Društvo za zdravje srca in ožilja - Podružnica za severno Primorsko Nova 
Gorica - pomoč pri kritju stroškov organizacije prireditve ob 10. letnici 
delovanja podružnice 

200,00 

O -1876 10148 Društvo ledvičnih bolnikov severnoprimorske regije - pomoč pri kritju 
stroškov projekta "Starši čuvajte ledvičke vaših ortok" 

100,00 

O -1879 04003 Društvo CISV Slovenije - pomoč pri kritju stroškov udeležbe na 
mednarodnem programu za otroke "International Youth Meeting" 

400,00 

REK-
108 

10047 Amadea Colja - sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanju s frizbijem 
v ZDA 

300,00 

O -1972 10148 SBG Dr. F. Derganca Nova Gorica, Endoskopski center - pomoč pri kritju 
stroškov udeležbe medicinskih sester v endoskopiji na gastroenterološkem 
kongresu v Stocholmu 

200,00 

O -1907 04003 Kulturno društvo ŽPZ ROŽE Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov projekt 
"Starši čuvajte ledvičke vaših ortok" 

350,00 

O -2058 10041 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica - pomoč pri kritju 
stroškov izdaje zbornika in drugih aktivnosti 

500,00 

O -2067 10047 Modelarski klub bratov Rusjan Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov 
udeležbe člana kluba (Roland Koglot) na svetovnem prvenstvu letalskih 
modelarjev v Argentini 

500,00 

O -2070 10041 Združenje "Slovenska izseljenska matica " Ljubljana - pomoč pri kritju 
stroškov izdaje zbornika "Rodna gruda" 

100,00 

O -2077 10041 Škofijska Karits Koper Solkan - pomoč pri kritju stroškov organizacije 
kolonije Umetniki za Karitas 

250,00 

O -2111 39102 KS Trnovo - sofinanciranje stroškov slovesnosti ob praznovanju 100. 
obletnice rojstva sokrajana Andreja Podgornika 

200,00 

O -2112 04003 Društvo varnostnih inženirjev severno-primorske regije Nova Gorica - pomoč 
pri kritju stroškov slovesnosti ob 50. obletnici delovanja društva 

300,00 

O -2113 10148 Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote Miren - pomoč pri kritju 
stroškov programa celostne pomoči brezdomcev - razdeljevanje hrane v 

200,00 
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Novi Gorici 

O -2122 04003 CRP TRG Vipava - pomoč pri kritju stroškov projekta "Vipavska vinska 
kraljica" 

200,00 

O -2123 04003 Frančiškanski samostan Sv. Gora - pomoč pri kritju stroškov izvedbe 
dobrodelnega koncerta 

71,04 

O -2124 04003 Društvo upokojencev Prvačina - pomoč pri kritju stroškov nabave prapora 
društva in slovesnosti ob njegovem razvitju 

250,00 

O -2125 04003 OŠ M. Štrukelj Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov slovesnosti ob 50-
letnici izvajanja OŠ-programa 

500,00 

O -2126 04003 Društvo Dreizehn-Dreizehn 1313 - Krn - pohod spomina - pomoč pri kritju 
stroškov izvedbe spominskega projekta "Krn 2011" 

200,00 

O -2127 06004 Forum za Goriško, Združenje za preporod Goriške - pomoč pri kritju 
stroškov posodobitve in vzdrževanja spletne strani Foruma 

700,00 

O -2128 10041 OŠ F. Erjavca - pomoč pri kritju stroškov postavitve tematske razstave o 
življenju in delu F. Erjavca 

300,00 

O -2136 09006 Fundacija BIT Planota - pomoč pri kritju stroškov izdaje informatorja Planota  300,00 

O -2137 10067 Evropska hiša Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov projekta "Srečanje 
mladih inovatorjev Alpe Adria" 

300,00 

O - 2138 10041 Kulturno-prosvetno društvo Zapis Dornberk - pomoč pri kritju stroškov 
obeležitve visoke obletnice rojstva E. Sakside z izdajo skladb skladatelja J. 
Sakside 

291,00 

REK-
126 

10041 Rosana Volk - sofinanciranje stroškov izdaje nove zgoščenke z ljudskimi in 
ponarodelimi besedili in glasbo 

500,00 

REK-
138 

10047 Nejc Žnidarčič - sofinanciranje stroškov priprav na olimpijsko disciplino v 
kajaku na mirnih vodah 

1.000,00 

    

  SKUPAJ 19.530,04 
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III. POSLOVNO POROČILO 
 
 
 
Poslovanje Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 izkazuje Bilanca prihodkov in 
odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb Račun financiranja, ter Posebni del proračuna, 
ki izkazuje odhodke po proračunskih postavkah. V nadaljevanju bomo podrobneje obrazložili 
tudi proračunske postavke v posebnem delu proračuna, posamezne kategorije iz bilance 
stanja in sicer: terjatve, obveznosti, stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev, stanje kapitalskih naložb in sredstev v upravljanju po stanju 31.12.2011. 
Podatki o poslovanju proračuna v letu 2011 vsebujejo tudi prilive in odlive krajevnih skupnosti 
kot neposrednih proračunskih porabnikov. Te so sicer samostojne pravne osebe in ima 
vsaka tudi svoj transakcijski podračun, vendar celotni promet je vključen v proračun, kot to 
zahtevajo veljavni predpisi. Marsikje na tak način prihaja do slabše transparentnosti pri 
pregledu posameznih prihodkov in odhodkov, pa tudi sredstev, ki se po stanju 31.12.2011 
prenašajo v naslednje leto. 
 
 
1. Enotni zakladniški račun 
Na podlagi Pravilnika o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja 
presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa in Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je potrebno ločeno spremljati in upravljati 
denarna sredstva enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju EZR). EZR Mestne občine 
Nova Gorica vključuje poleg računa proračuna, računa vseh krajevnih skupnosti in vseh 
posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni sklad). 
Za leto 2011 izkazuje EZR Mestne občine Nova Gorica 15.280 evrov prihodkov iz naslova 
obresti od nočnih depozitov vseh proračunskih porabnikov. 
Odhodki so izkazani v višini 14.790 evrov in se nanašajo na odlive proračunskim 
uporabnikom vključenih v EZR občine iz naslova nakazanih obresti med letom. Mestna 
občina Nova Gorica je iz leta 2010 prejela v letu 2011 516 evrov za vodenje EZR.V letu 2011 
je ostalo nerazporejeno 490 evrov, ki so namenjeni Mestni občini Nova Gorica za vodenje 
EZR v letu 2011.  
 
 
2. Rezultat poslovanja in stanje transakcijskega računa 
Rezultat Bilance prihodkov in odhodkov je presežek prihodkov nad odhodki 3,06 milj.evrov. 
Račun financiranja izkazuje presežek odlivov nad prilivi za 1,01 milj,evrov. Ta negativna 
razlika se pokriva iz presežka Bilance prihodkov in odhodkov. Račun financiranja izkazuje 
dokončno vračilo kredita v višini 54.400 evrov.  
Skupni rezultat tekočega leta znaša 1.998.140 evrov (presežek prilivov nad odlivi). Od tega 
odpade. 
Prenesena sredstva v 2011 se z rezultatom leta 2011 povečujejo za skoraj 2 milj.evrov, 
vključno s KS. Od skupnih 4.745.003 evrov kumulativnega prenosa so to pretežno namenska 
sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje vode (1,866 milj.evrov) in okolja (0,539 
milj.evrov), zadržani znesek sredstev za investicijo izgradnjo vodozbirnega območja Mrzlek 
(1,023 milj.evrov) prenos sredstev v posameznih krajevnih skupnostih (0,620 milj.evrov) in še 
nekaj manjših namenskih zneskov.  
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3. Dolgoročne kapitalske naložbe, posojila in terjatve na dan 31.12.2011 
Dolgoročne kapitalske naložbe so skupaj s posojili in dolgoročnimi terjatvami na dan 
31.12.2011 znašale 39,856 milj.evrov, v enakem obdobju predhodnega leta pa 43,876 
milj.evrov.  
Dolgoročne kapitalske naložbe (39,596 milj.evrov) so se znižale zaradi prenosa občini 
Renče-Vogrsko skladno z delitveno bilanco, padca vrednosti delnic (Hit d.o.o.), povečale pa 
so se zaradi valorizacij in novih vložkov tekom leta 2011. 
Največja posamična naložba so namenska sredstva prenesena v Stanovanjski sklad Mestne 
občine Nova Gorica (20,6 milj.evrov), ki je kljub vložku 1 milj.evrov v letu 2011 ostala na 
istem nivoju, saj je stanovanj v občino Renče-Vogrsko in amortizacije kompenzirala letna 
vlaganja. 
Druga največja posamična naložba je delež v Hit-u d.d., ki konec leta 2011 znaša 12,5 milj. 
evrov in je za 4,1 milj.evrov nižja kot leto prej. Združenje izvira iz prevrednotenja kapitalske 
družbe (delno tudi delitvene bilance). Nižanje vrednosti kapitala Hit-a d.d. poteka vse od leta 
2009, ko je bila vrednost deleža Mestne občine Nova Gorica 28,6 milj.evrov v začetku leta, 
konec leta 23,6 milj.evrov, konec leta 2010 16,6, milj.evrov, 31.12.2011 pa le 14,5 milj.evrov 
pred prenosom občini Renče-Vogrsko. V obdobju treh let se je tako vrednost naložbe Mestne 
občine Nova Gorica v Hit d.d. prepolovila. 
Dolgoročno dana posojila in dolgoročne terjatve iz poslovanja se zmanjšujejo zaradi odplačil. 
V letu 2011 so se znižali od 0,366 milj.evrov na 0,160 milj. evrov. 
 
 
DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE, POSOJILA IN TERJATVE NA DAN 31.12.2011 

     

 Konto Kapitalske naložbe in posojila 
Vrednost na dan 

31.12.2011                  
(v eur) 

 

 Dolgoročne finančne naložbe  

 06000 ustanov.vložek HIT 12.537.883,20  

 06010 osnov.kapit.v Hranilnico in posojilnico Vipava 8.364,75  

 06020 ustanov.vlož.Komunala 755.562,77  

 062014 kap.delež Mestne storitve 44.650,31  

 06203 kap.del.Vodovodi in kanal. 1.968.853,94  

 06204 ustanov.vlož.Komun.energet 606.637,90  

 06211 lastnin.certifik.-soc.podp 6.098,09  

 06220 naložbe - KVZ degustac.soba 0,00  

 06224 naložbe v Veterina N.G. 174.290,42  

 06225 naložba Primorske novice 2.174,47  

 06226 ustan.vložek v zavod Golea 2.086,46  

 06227 naložba v Golf Gorica 2.086,46  

 06228 ustan.vložek v zavod VIRS Primorske 4.172,93  

 062290 vlož.v Regijsko raz.agenc. 1.989,65  

 062291 kap.delež Primor.tehn.park 540.778,08  

 06601 namen.prem.prenes.JSMGGoriške 2.283.811,56  

 06602 namen.prem.prenes.SS MONG 20.656.427,19  

   Skupaj   39.595.868,18  

 Dolgoročno dana posojila  

 07010 dolg.dana posojila GONZAGI 63.551,80  

 07031 kredit Žabar Jožef 88.719,23  

   Skupaj   152.271,03  
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 Dolgoročne terjatve iz poslovanja  

 08000 terj.za prodana druž.stan.po stan.zakonu 7.629,72  

 08001 terjat.za prodana solid.stan. 43.478,46  

 08002 Terjatev za prod.stan Trž.c. 18.213,60  

 08007 Gomišček Aleš, Gradišče 610,29  

 080900 zapadle terj.družb.stan.po stan.zakonu 1.748,83  

 080901 zapadle terj.za solidar.stan.po stan.zakonu 26.700,25  

 080902 zapadle terj.za prodana stanovanja po tržni ceni 5.262,82  

 08090 druge terjatve 3.790,04  

   Skupaj   107.434,01  

 SKUPAJ   39.855.573,22  

 
 
4. Terjatve za sredstva dana v upravljanje  
Mestna občina Nova Gorica je imela 31.12.2011 55,6 milj.evrov sredstev danih v upravljanje 
javnim zavodom in Krajevnim skupnostim. Vrednost sredstev v upravljanju je skoraj enaka 
kot konec leta 2010, ko je znašala 55,3 milj.evrov. Dejansko so se sredstva tekom leta 
povečala zaradi novih nabav in rekonstrukcij, ter zmanjšala zaradi amortizacije ter prenosa 
OŠ Renče (1 milj.evrov) sosednji občini. 
Največ sredstev v upravljanju ima posamično Zdravstveni dom – osnovno zdravstvo (6,3 
milj.evrov) skupaj z ZD – Zobozdravstvom in Goriško lekarno pa znaša vrednost občinskih 
sredstev v upravljanju organizacij s področja zdravstva 11,2 milj.evrov. 
Na področju osnovnega šolstva imajo javni zavodi v upravljanju 20 milj.evrov občinskih 
sredstev, športni zavod 8,2 milj.evrov. Večji uporabniki občinskega premoženja so še 
Goriška knjižnica 4,8 milj.evrov, Glasbena šola 3,2 milj.evrov in Vrtec Nova Gorica 3,6 
milj.evrov. 
 

 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PO STANJU 
31.12.2011   

      

 

Konto Upravljalec 
Stanje na dan 

31.12.2011                            
(v eur)   

 090000 KS Nova Gorica 20.107,03   

 090001 KS Dornberk 20.343,02   

 090004 KS Branik 1.058,28   

 Skupaj 41.508,33   

 091000 Vrtec N.G. 3.620.060,79   

 091001 OŠ Branik 1.813.802,04   

 091002 OŠ Čepovan 301.501,15   

 091003 OŠ Solkan 2.677.228,49   

 091004 OŠ Šempas 2.111.740,06   

 091006 OŠ Dornberk 3.324.859,61   

 091008 OŠ M.Štrukelj N.G. 2.146.733,32   

 0910080 OŠ M.Štrukelj NG-finančni leasing 4.788.809,25   

 091009 OŠ F.Erjavca N.G. 2.135.040,45   

 091010 OŠ Kozara N.G. 973.314,42   

 091012 Glasbena šola N.G. 3.152.732,71   

 091013 Ljudska univerza N.G. 454.455,95   

 091014 Športni zavod N.G. 7.303.078,82   



15 

 

 0910140 Športni zavod N.G.-finančni leasing 937.173,08   

 091015 Goriška lekarna N.G. 3.065.336,71   

 091016 ZD-Osnovno var.N.G. 6.270.931,61   

 091017 ZD-Zobozdrav.var.N.G. 1.942.594,00   

 091019 Kulturni dom N.G. 1.121.034,36   

 091020 Goriška knjižnica N.G. 4.808.179,38   

 091021 Goriški muzej N.G. 1.007.937,44   

 091024 Gasilska enota N.G. 898.611,21   

 091029 JZ Mladinski center 299.660,60   

 091100 Dom upokojencev N.Gorica 139.614,07   

 091101 Center za social.delo N.G. 8.280,16   

 091102 Varstveno delovni center NG 896,69   

 091103 Dom upokojncev Gradišče 29.210,48   

 091104 Tehniški šolski center Nova Gorica 195.807,21   

 091105 Kmetijsko gozd.zavod N.G. 21.620,82   

 Skupaj 55.550.244,88   

 S  K  U  P  A  J   55.591.753,21   

 
 
5. Kratkoročne terjatve na dan 31.12.2011 
Mestna občina Nova Gorica je imela konec leta 2011 kratkoročne terjatve v višini 2,9 
milj.evrov, kar pomeni glede na stanje konec leta 2012, ko smo imeli 3,9 milj.evrov 
kratkoročnih terjatev, znižanje za 24 odstotnih točk. 
Kratkoročne terjatve do kupcev, ki zajemajo četrtino vseh terjatev (0,77 milj.evrov) se 
nanašajo na terjatve iz naslova najemnin, povračil funkcionalnih stroškov najemnikov 
poslovnih prostorov, najemnin za javno infrastrukturo, ki pa so pretežno nezapadle. 
Terjatve za komunalni prispevek (0,69 milj.evrov) so na nivoju predhodnega leta. Zaradi 
pokrivanja investicijskih odhodkov in najemnin so se znižale terjatve do Komunale d.d. iz 
naslova zbranih sredstev za razširjeno reprodukcijo na 0,525 milj.evrov.  
Izkazane terjatve za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so za polovico nižja 
kot v letu 2010, ker podatki, ki nam je posredoval DURS, ne izkazujejo nobenih terjatev do 
zavezancev-pravnih oseb. 
Na novo se v letu 2011 pojavlja terjatev do občin – R CERO skladno s projektom izgradnje 
centralnega odlagališča odpadkov. 
Velika večina terjatev je še nezapadlih. 
 

KRATKOROČNE TERJATVE na dan 31.12.2011 

    

KONTO NAZIV TERJATVE ZNESEK  (v eur) 

V BREME V DOBRO 

120000 Kratkoroč.terjatve do kupcev  770.026,25   

1300 Kratkoročno dani predujmi 8,00   

1400000 
Kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna 
države 47.091,74   

140102 Ministrstvo za obrambo 10.983,00   

140103 Ministrstvo za okolje in prostor 163.047,13   

140104 Ministrstvo za šolstvo in šport 3.322,20   

1410010 Kratk.terj.za obresti EZR 529,84   
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141030-34 Terjatve za takso - do občin 40.831,69   

141036 Druge kratk.terjatve do občin 4.858,51   

141038-39 Terjatve do občin - RCERO 128.369,85   

14200 
Kratk.terjatve do posr.uporabnikov proračuna 
države  1.532,81   

14400 Kratk.terjatve do ZZZS in ZPIZ 3.738,51   

1600 Kratk.terjatve iz nasl.obresti iz depozitov 2.206,66   

16300 Kratk.terjatve do Komunale - delež v ceni 525.399,20   

1700 Kratkoroč.terjatve iz naslova plač.davkov 2.483,30   

17060 Terjatve za NUSZ 133.250,00   

1740 Terj.za vstopni DDV v računih 4.850,50   

1747 Terj.za obračunani DDV za davčno obdobje 18.578,00   

175203 Kratk.terj. do MIP v stečaju 300.075,05   

1759 Druge kratkoročne terjatve 82.503,35   

1760000 Terjatve za komunalno takso 2.315,66   

1770000 Terjatve za komunalni prispevek 692.687,45   

        

28+29 
Neplačani prihodki in pasivne časovne 
razmejitve   2.787.019,40 

/1747,/11004 DDV v neplačanih izdanih računih   128.240,80 

11004 Terjatev za DDV   23.428,50 

        

    S K U P A J  2.938.688,70 2.938.688,70 

 
 
6. Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2011 
Mestna občina Nova Gorica je imela konec leta 2011 5,69 milj.evrov Kratkoročnih obveznosti 
iz poslovanja. Znesek je skoraj enak že tretje leto zapored. Kot v preteklih letih je tudi 
31.12.2011 dve tretjine kratkoročnih obveznosti s področja infrastrukture (3,82 milj.evrov), v 
tem je neporabljena okoljska dajatev za onesnaževanje vode v višini 1,87 milj.evrov in 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja v višini 0,54 milj.evrov, preostalo pa so nezapadle 
situacije za infrastrukturne projekte. 
Večino preostalih kratkoročnih obveznosti predstavljajo še nezapadli računi in obveznosti za 
plače in sejnine. Mestna občina Nova Gorica na dan 31.12.2011 ni imela zapadlih 
neplačanih računov. 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  na dan 
31.12.2011  
    

    

PODROČJE DEJAVNOSTI 

ZNESEK KRATKOROČNIH 
OBVEZNOSTI  (v eur) 

V BREME V DOBRO 

01 MESTNI SVET   21.288,64 

02 NADZORNI ODBOR   1.014,72 

03 ŽUPAN   11.563,02 

04 KABINET ŽUPANA   45.022,96 

05 URAD DIREKTORJA   1.000,00 

06 SPLOŠNE ZADEVE   307.851,21 

07 INFRASTRUKTURA   3.821.163,17 
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08 OKOLJE IN PROSTOR   17.737,76 

09 GOSPODARSTVO IN RAZVOJ   60.000,97 

10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI   1.356.700,10 

11 FINANCE   13.987,92 

99 REZERVA   0,00 

0003 SPLOŠNO   36.543,71 

KTO 18+19 
Neplačani odhodki in aktivne časovne 
razmejitve 5.654.161,40   

KTO 11004 Prejeta varščina na TRR 500,00   

KTO 
11004,174,231 DDV v neplač.računih in obvezn. za DDV 39.212,78   

    S K U P A J    5.693.874,18 5.693.874,18 

 
7. Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2011 
Dolgoročne obveznosti Mestne občine Nova Gorica so konec leta 2011 znašale 3,52 
milj.evrov oz. 20% manj kot predhodno leto. Novih obveznosti v letu 2011 ni bilo sprejetih, 
odplačevali smo le obveznosti iz preteklih let. 
Najvišji dolgoročni obveznosti obstajata za obe športni dvorani (N.Gorica, Prvačina) iz 
naslova leasinga 2,53 milj.evrov, ki sta bili v letu 2011 odplačani v višini 0,5 milj.evrov. 
Dolgoročna obveznost s področja infrastrukture (VIK) 0,582 milj.evrov se nanaša na 
obveznost za prevzeto javno infrastrukturo, ki je presegla sredstva v upravljanju po stanju 
1.1.2010 in se kasneje ta obveznost ni spreminjala. 
Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2011 so znašale 9,6% letnih prihodkov proračuna, 
dolgoročne obveznosti, ki so v letu 2011 zapadle pa slabih 1,4% proračunskih prihodkov leta 
2011. 
S tem je Mestna občina Nova Gorica najmanj zadolžena mestna občina in tudi med najmanj 
zadolženimi občinami v Sloveniji. 
 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  na dan 
31.12.2011  

    

PODROČJE DEJAVNOSTI 

ZNESEK DOLGOROČNIH 
OBVEZNOSTI  (v eur) 

V BREME V DOBRO 

06 SPLOŠNE ZADEVE - vlaganja v objekte   50.091,57 

07 
INFRASTRUKTURA - invest.v infrastrukturo 
(Vod.in kanal.)   582.829,87 

07 INFRASTRUKTURA - poravnava s SŽ   111.758,15 

10 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI - posl.stavba na 
Vipavski    241.172,00 

10 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI - fin.najem: športna 
dvorana NG   1.906.520,19 

10 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI - fin.najem: dvorana v 
Prvačini   625.959,63 

        

KTO 90 Zgradbe v odkupu po blagovnih posojilih 241.172,00   

KTO 90 Splošni sklad - vlaganja v objekte,vračilo SŽ 161.849,72   

KTO 90 Splošni sklad - finančni najem 2.532.479,82   

KTO 90 Dolgoročne obveznosti za vlaganja v infrastrukturo 582.829,87   

 SKUPAJ   3.518.331,41 3.518.331,41 
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8. Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in stanje na dan 
31.12.2011 
Mestna občina Nova Gorica je konec leta 2011 razpolagala z opredmetenimi in 
nopredmetenimi osnovnimi sredstvi v vrednosti 83,819 milj.evrov. Glede na predhodno leto 
se je vrednost osnovnih sredstev povečala za 4,2%. 
82% vseh osnovnih sredstev predstavljajo zgradbe, 11% pa so zemljišča. 
Tekom leta se je nabavna vrednost povečala za 7,17 milj. evrov z novimi nabavami in za 
1,73 milj.evrov zmanjšala z odpisi in odprodajo. Amortizacija je v celoti znašala 2,19 
milj.evrov, kar je le 2,6% neodpisane vrednosti konec leta. Višina amortizacije je obračunana 
upoštevanje strukturo osnovnih sredstev (zgradbe-dolga doba, zemljišče-se ne amortizira). 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV na dan 31.12.2011 

          

NAZIV  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

  0 
Nabavna 
Vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
Vrednosti 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10(3-4+5-6-

7+8-9)) 

II.Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 

122.290.582 41.830.281 7.177.017 51.807 1.728.481 147.595 2.185.823 83.818.802 

A.Dolgoročno odloženi stroški 709 
29.817 4.472     11.417 4.472   18.400 

B.Dolgoročne premoženjske 
pravice 

710 
555.995 426.251 5.875 191 3.033 3.033 36.264 99.164 

C.Druga neopredmetena sredstva 711 
2.779.215 8.705 426.983 0 0 0 3.316 3.194.177 

D.Zemljišča 712 8.269.666 0 1.064.097 0 42.134 0 0 9.291.629 

E.Zgradbe 713 100.334.965 33.250.476 5.369.533 3.186 1.574.598 42.929 1.754.820 69.164.347 

F.Oprema 714 9.922.815 8.108.342 268.894 48.430 97.299 97.161 380.536 1.654.263 

G.Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 
398.109 32.035 41.635 0 0 0 10.887 396.822 
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IV. POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ZA LETO 
2011  
 
 
01 - MESTNI SVET 
 
Področje 01 – politični sistem 
 
Glavni program 0101 – politični sistem 
 
Podprogram 01019001 – dejavnost občinskega sveta 
 
Postavka 01001 – Zaradi širjenja kroga prejemnikov gradiva za MS in delovna telesa v 
elektronski obliki je nastal prihranek, ki se kaže v nižji porabi sredstev od planiranih. 
Postavka 01002 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 01003 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 01004 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
Podprogram 01019002 – izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
Postavka 01005 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
 
02 – NADZORNI ODBOR 
 
Področje 02 – ekonomska in fiskalna administracija 
 
Glavni program 0203 – fiskalni nadzor 
 
Podprogram 02039001 – dejavnost nadzornega odbora 
 
Postavka 02001 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev 
 
 
03 – ŽUPAN 
 
Področje 01 – politični sistem 
 
Glavni program 0101 – politični sistem 
 
Podprogram 01019003 – dejavnost župana in podžupanov 
 
Postavka 03001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 03002 – zaradi varčevalnega obnašanja župana in podžupanov je bila postavka 
izvršena nižje od planiranih sredstev 
Postavka 03003 – Višina plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev-podžupanov, ki se pokriva 
iz te postavke, je predpisana z zakonom. Postavka je bila planirana nekoliko previsoko, zato 
sredstva niso bila v celoti porabljena.  
 
 
Področje 02 – ekonomska in fiskalna administracija 
 
Glavni program 0201 – makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
 
Podprogram 02019001 – podlaga ekonomske in razvojne politike 
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Postavka 03005 – zaradi varčevalne naravnanosti pri porabi sredstev nismo naročili izdelave 
večine od planiranih študij, elaboratov in projektnih nalog. V tej luči je večina sredstev na 
postavki ostala neporabljena. 
 
 
Področje 23 – intervencijski programi in obveznosti 
 
Glavno področje 2302 – posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
 
Podprogram 23029001 – rezerva občine 
 
Postavka 03004 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
 
04 – KABINET ŽUPANA 
 
 

1. USMERITVE, CILJI IN PRIORITETE  
 
 
V okviru veljavnih predpisov sprejetih izhodišč in pristojnosti lokalne skupnosti smo v 
Kabinetu župana v letu 2011 sledili naslednjim  ciljem in prioritetam po posameznih 
področjih:  
 
Zunanja politika in mednarodna pomoč: 
 
Temeljna naloga je zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na urbanem območju Goriške, v 
okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu. Cilj je povečanje 
kulturnih in gospodarskih vezi in rezultatov ter spodbujati in spremljati delovanje slovenske 
narodnostne skupnosti v Italiji. Cilj je bil tudi dokončno konstituiranje Evropskega združenja 
za teritorialno sodelovanje Gorica (I) – Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba (EZTS) ter pričetek 
delovanja. Kazalci uspešnosti so izvedba in rezultati podpisanih in dogovorjenih aktivnosti  
na mednarodnem področju ob upoštevanju navodil in usmeritev Župana in Komisije MS za 
mednarodne odnose.   
 
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve  
 
Na področju obveščanja javnosti je glavni namen ustrezno obveščanje domače in tuje 
javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih. V tem okviru se spremlja »kliping«, 
objavlja v  "Goriški", redno oglašuje ob praznikih in prireditvah ter izvaja predstavitve občine 
v domačih in tujih medijih. Poseben poudarek je na spletnih straneh in sporočilih za javnost. 
V okviru prireditev in protokola ter protokolarnih nabav se poskrbi za izvedbo praznovanj ob 
državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic z domoznanstveno vsebino, gostinskih 
storitve ter nabavo daril, ki jih ob različnih priložnosti podarimo institucijam ali 
posameznikom. Eden glavni ciljev je ohranjanje  tradicij, spoštovanje do narodove 
preteklosti, do Slovenije, Mestne občine Nova Gorica in Evropske unije ter delovanja v duhu 
humanističnih vrednot dobrososedskih odnosov. Doseganje ciljev se meri skozi daljše 
obdobje ter skozi medijske in druge odzive. 
 
Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
 
Namen je zagotoviti stabilen in učinkovit sistem obrambe in ZIR ter hitre in učinkovite 
intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Cilj je optimalna operativna pripravljenosti sil in 
sredstev civilne zaščite in Javne gasilske službe na podlagi ocene ogroženosti MONG pred 
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naravnimi in drugimi nesrečami. Spremljajo in sofinancirajo se letni plani izvajalcev in 
preverja izpolnjevanje le-teh. Preverjanje operativne pripravljenosti se vrši na vajah in 
tekmovanjih in ob pripravi ocene učinkovitosti po izvršenih intervencijah. Primerja se s 
sorodno organiziranimi sistemi doma in v tujini. Organizirati,  opremiti in usposobiti je 
potrebno organe civilne zaščite in sile za zaščito, reševanje in pomoč s posebnim 
poudarkom na Enoti za hitre reševalne intervencije (HRI), Javni gasilski službi (poklicna in 
prostovoljne enote) in koordinaciji delovanja z državnimi organi (Uprava RS za ZIR, policija, 
Enote nujne medicinske pomoči)- 
Notranje zadeve in varnost  
 
Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu s ciljem povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem 
med mlajšimi udeleženci v prometu, posebej še osnovnošolskih in predšolskih otrok. Namen 
se dosega z izvedbo akcij in vzgojo. Cilj je izvesti dogovorjene lastne akcije ter sodelovati pri 
izvedbi akcij policije ali SPVCP RS, da bi povečali varnost in zmanjšali število nesreč.  
 
Intervencijski programi in obveznosti 
 
Namen delovanja je reševanje in pomoč ob nastali nevarnosti in škodi ter preprečitev 
nadaljevanja ali povečanja le-te, s ciljem, da z optimalno organiziranim sistemom ZIR 
spremljamo možne nevarnosti ter ukrepamo v čim krajšem času. Zagotoviti je potrebno 
predvsem učinkovito prvo intervencijo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter 
ukrepe, nujno potrebne za preprečitev nadaljnje nevarnosti za življenje in varnost ljudi in 
premoženja. 
 
 

2. REALIZACIJA NALOG IN PROGRAMOV: 
 
 
Področje 03:  zunanja politika in mednarodna pomoč 
 
Postavka: 04001 Mednarodno sodelovanje  (realizacija  51,8%) 
 
Naloge na področju čezmejnega in mednarodnega sodelovanja Mestne občine (sodelovanje 
z italijanskimi obmejnimi občinami, posebej z Občino Gorica in Goriško pokrajino, 
sodelovanje s Celovcem, pobratena mesta) so bile uspešno izvedene, opazen je porast 
stikov z gospodarskimi delegacijami tako v Evropi kot širše. Nadaljuje se sodelovanje z 
Azerbadjanom. Sofinancirajo se tudi stroški drugih izvajalcev pri izvajanju mednarodnih 
aktivnosti, pomembnih za Mestno občino (krajevne skupnosti, druge osebe javnega in 
zasebnega prava). Iz postavke se financirajo tudi stroški prevajanja. V delu, ki se nanaša na 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Gorica (I) – Nova Gorica – Šempeter-Vrtojba 
(EZTS), sredstva niso bila porabljena, saj se EZTS (iz razlogov na italijanski strani) do konca 
leta ni uspelo konstituirati do take stopnje, da bi že nastali stroški.  
 
 
Področje 04: skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 
Postavka: 04002 Stroški oglaševalskih storitev (realizacija  99,3%) 
 
Sredstva na postavki smo namenili oglaševalski podpori prireditev v organizaciji Mestne 
občine Nova Gorica ter promociji naše občine v domačih in tudi tujih medijih. Polovico 
sredstev smo v okviru postavke namenili stroškom klipinga ter štirim celostranskim objavam 
mestne občine v časopisu Goriška. Poseben poudarek je bil na oglaševanju ob »Komelovem 
letu«. 
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Postavka: 04003 Prireditve in gostinske storitve (realizacija 99,6%)  
 
Sredstva na postavki smo namenili za izvedbo proslav ob državnih praznikih ter ostalih 
dogodkov, ki jih (so)organizira Mestna občina Nova Gorica ob različnih priložnostih ter za 
protokolarne pogostitve. Pomagali smo tudi PGD Dornberk, ki je praznovalo 110-letnico 
prostovoljnega gasilstva v kraju. Novost je v dogovarjanju sosednjih občin za skupno 
organizacijo državnih proslav. 
 
Postavka: 04004 Protokolarne nabave (realizacija 99,5%) 
 
Sredstva smo porabili za protokolarne potrebe, kot so: nabava protokolarnih daril, pripravo 
ustreznega grafičnega materiala za protokol (vabila, vizitke, priznanja itd.)  in za potrebe 
novoletnega obdarovanja. V okviru te postavke smo nabavili tudi »Županovo vino«. 
. 
Postavka: 04005 Najemnine ob protokolarnih dogodkih (realizacija 102,4%) 
 
V okviru postavke smo plačali najem dvoran ob organizaciji občinskih prireditev, ki jih je bilo 
potrebno zaradi vremena premakniti v dvorane. Postavke ni mogoče natančno planirati, saj 
se ob najemu za posamezne dogodke postavljajo različne tehnične zahteve v dvorani – od 
tod tudi minimalna prekoračitev (96,88 €).    
 
Postavka: 04006 Prireditve ob občinskem prazniku (realizacija 97,1%) 
 
Znesek smo namenili izvedbi osrednjih občinskih prireditev ob prazniku Mestne občine Nova 
Gorica (županov sprejem in slavnostna seja). Ob tem smo sredstva iz postavke namenili tudi 
drugim organizatorjem, ki so sooblikovali dogajanje ob občinskem prazniku in so bili vključeni 
v seznam prireditev.  
 
Področje 07:  obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 
 
Postavka: 04030 Nakup in vzdrževanje  objektov in opreme CZ (realizacija 100,1%) 
 
Sredstva so zagotovila: 
- redno vzdrževanje javnih zaklonišč in prostorov oz. skladišč CZ;  
- vzdrževanje opreme in tehničnih sredstev enote HRI in ostalih enot;  
- nakup zaščitne in reševalne opreme (po načrtu nabave opreme enot.) 
 
Postavka: 04031  Zaščitni ukrepi in preventiva (realizacija 99,9%) 
 
Iz postavke so bili pokriti stroški za naslednje dejavnosti: 
- vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja (štabi, poverjeniki, 
enote in službe CZ, društva in nevladne organizacije pomembne za ZRP, javna podjetja, 
zavodi in ustanove po pogodbi, podvodna reševalna služba v okviru PGE Nova Gorica);  
- zavarovanje pripadnikov reševalnih enot  in opreme za zaščito in reševanje; 
- najemnine in skupni stroški vzdrževanja najemnih objektov (voda, elektrika, ogrevanje); 
-  izdelava elaboratov, ocen ogroženosti ter  geomehanskih in geoloških poročil; 
-  izdelava  načrtov zaščite, reševanja in pomoči; 
-  dopolnjevanje obrambnega načrta občine. 
 
Postavka: 04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih (realizacija 
98,1%) 
 
Poravnani so bili stroški najemnin začasno preseljenim družinam (Gradišče, Šmihel -2x) in  
najemnine rezervnih nastanitvenih prostorov v Dornberku. 
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Postavka: 04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost  (realizacija 100%) 
 
Znesek predstavlja 70 odstotkov potrebnih sredstev za plače in materialne stroške 
zaposlenih v Javnem zavodu za Gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova 
Gorica kot izhaja iz Finančnega načrta. Manjkajoči delež po pogodbah zagotavljajo 
soustanovitelji. 
 
Postavka: 04.034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme (realizacija 100%) 
 
Skladno s planom nabav Poveljstva JGS in Načrtom razvojnih programov so bila sredstva 
(poleg deleža soustanoviteljev in lastnih sredstev JZ - požarni sklad) namenjena nabavi 
podvozja za vozilo za nevarne snovi, za katero se v letu 2012 kupuje nadgradnja.  
  
Postavka: 04.035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev (realizacija 
100%) 
 
Sredstva so bila v celoti razporejena PGD Čepovan, Dornberk in Nova Gorica in služijo 
vzdrževanju njihove operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.  
 
Postavka: 04.036 Sredstva iz požarnega sklada (realizacija 101,6%) 
 
Priliv sredstev je bil nekoliko višji od planiranih, transfer zavodu in društvom je bil opravljen 
skladno s sklepom Odbora za delitev sredstev požarnega sklada. 
 
 
Področje 08: notranje zadeve in varnost  
 
Postavka: 04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (realizacija 84,8%) 
 
Izvedene so bile stalne akcije SPVCP ter tudi nekaj dodatnih, ki jih je pripravil Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS. Spremlja se varnost na šolskih poteh. Med 
akcijami so najpomembnejše: Bodi previden, 40 dni brez alkohola, Pasavček, Kaj veš o 
prometu?, Varno kolo, Prvi šolski dan, Prostovoljec, Varna pot v šolo, Dan brez avtomobila, 
Ulice otrokom, Alkohol ubija - največkrat nedolžne, Svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč, Alkohol idr. 
 
Področje 23: intervencijski programi in obveznosti 
  
Postavka: 04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah (realizacija 99,9%) 
 
Skladno z predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so bili za zagotavljanje 
najnujnejših pogojev za življenje in bivanje v letu 2011 izvedeni naslednji ukrepi ter naloge 
zaščite, reševanja in pomoči: 
 
neposredna zaščita in reševanje ljudi, živine in premoženja iz ruševin, višin in globin, plazov, 
snega, črpanje vode iz poplavljenih prostorov, gašenje požarov, prva pomoč, evakuacija in 
oskrba ogroženih in prizadetih prebivalcev; iskanje pogrešanih oseb, fizično zavarovanje 
območja nesreče. 
 
nujni intervencijski ukrepi: ogledi plazov, izdelava geomehanskih poročil ter izdelava 
predlogov za izvajanje ukrepov, ureditev odvodnjavanja ter utrjevanje brežin, izgradnja 
kamnitih zložb in nosilnih zidov, utrditev okolice in zatravitev, rušenje nevarnih objektov. 
 
preventivni ukrepi: izvajanje požarne straže, obnova in vzdrževanje požamih poti, monitoring 
plazov, izdelava kart ogroženosti in pogojev gradnje... 
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V letu 2011 je bilo izvedenih: 
- 26 nujnih interventnih ukrepov za odpravo posledic nesreč na objektih in infrastrukturi, 
-  12 reševalnih akcij in zaščitnih ukrepov ob nesrečah, 
-  7 intervencij s ciljem preventive. 
 
 
05 – URAD DIREKTORJA 
 
Področje 06 – lokalna samouprava 
 
Glavni program 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 
 
Podprogram 06019002 – nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
 
Postavka 05001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 18 – kultura, šport in nevladne organizacije 
 
Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam  
 
Podprogram 18049001 – programi veteranskih organizacij 
 
Postavka 05010 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 19 – izobraževanje 
 
Glavni program 1905 – drugi izobraževalni programi  
 
Podprogram 19059002 – druge oblike izobraževanja 
 
Postavka 05007 – Na postavki e občina je bilo v letu 2011 porabljenih 1.300 eur, kar je 52% 
postavke. Sredstva so bila porabljena za organizacijo strokovne konference iz področja 
informacijske varnosti INFOSEK 2011. 
 
Področje 23 – intervencijski programi in obveznosti 
 
Glavni program 2303 – splošna proračunska rezervacija 
 
Podprogram 23039001 – splošna proračunska rezervacija 
 
Postavka 05008 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev, pri čemer je poraba 
teh sredstev vidna pri drugih postavkah, saj se sredstva za nujne in nepredvidene naloge 
najprej prerazporedi na ustrezno vsebinsko postavko, potem se šele izvede njihovo 
koriščenje 
 
 
06 – SPLOŠNE ZADEVE 
 
Področje 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
 
Glavni program 0401 – kadrovska uprava  
 
Podprogram 04019001 – vodenje kadrovskih zadev 
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Postavka 06001 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
 
Glavni program 0402 – informatizacija uprave 
 
Podprogram 04029001 – informacijska infrastruktura 
 
Za informacijsko infrastrukturo (postavki 06002 - tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 
in računalnikov ter 06003 - nakup računalnikov) so bila v letu 2011 namenjena in porabljena 
skromna sredstva v višini 16.000 eur. (V primerjavi z letom 2010 so bila zmanjšana za 
četrtino, v primerjavi z letom 2009 pa za tretjino). Zamenjana je bila dotrajana računalniška 
oprema: nabavljenih je bilo 6 namiznih računalnikov, 4 prenosni računalniki, projektor, 4 
tiskalniki oz. multifunkcijske naprave za tajništva oddelkov.  
    
Podprogram 04029002 – elektronske storitve 
 
Za elektronske storitve (postavke 06004 - računalniške storitve in tekoče vzdrževanje 
programske opreme ter 06005 - nakup programske opreme ) smo porabili 53.000 eur kar je 
87 % v proračunu 2011 planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena  za plačilo 
vzdrževalnih pogodb za programske rešitve in vzdrževanje informacijskih sistemov 
(dokumentarni sistem, finančno knjigovodski sistem, vzdrževanje spletnih portalov, priklop na 
HKOM oz. dostop do interneta idr.). Nova programska oprema oz. nadgradnja rešitev je bila 
kupljena za naslednje računalniške aplikacije in spletne storitve: nadgradnja sistema IMIS 
(modul dokumentarnega sistema), prenova spletnega portala www.nova-gorica.si ter nakup 
programa za registracijo delovnega časa zaposlenih. 
 
Glavni program 0403 – druge skupne administrativne službe 
 
Podprogram 04039001 – obveščanje domače in tuje javnosti 
 
Postavka 06006 – zaradi manjšega števila sprejetih splošnih aktov, ki se objavljajo  Uradnem 
listu in manjšega števila drugih objav (javni razpisi, prodaje nepremičnin, zapore cest, ipd.) je 
bila postavka porabljena nižje od planirane 
 
Podprogram 04039003 – razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
Postavka 06007- postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev. Večji 
stroški na tej postavki so bili: ureditev muzeja narodnega heroja Mihajla v Šempasu, 
vzdrževanje garaže pod knjižnico (sorazmerni del stroškov, glede na število parkirnih mest v 
naši lasti), obnova oken v prostorih zaporov v Solkanu, vzdrževalna dela v prostorih ZKD na 
Gradnikovih brigadah  
 
Postavka 06008 - postavka je bila skoraj v celoti porabljena za kompenzacijo vloženih 
sredstev najemnikov v obnovo poslovnih prostorov v naši lasti (SAZU, Polo inn).  Te 
kompenzacije so prikazane tudi na strani prihodkov in sicer pod postavko »prihodki od 
premoženja-najemnine«. Gre torej za računovodsko kompenzacijo, kjer dejanskega, 
likvidnostnega odhodka oziroma porabe sploh nimamo, enako ne prihodka. Z vidika 
premoženjske bilance pa gre za povečanje vrednosti naših osnovnih sredstev. Postavko smo 
planirali izkustveno. Ker pa v lanskem letu kakšnih večjih intervencijskih posegov na 
poslovnih prostorih v naši lasti ni bilo, je ostal del sredstev neporabljen. 
 
Postavka 06010 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
 
Področje 06 – lokalna samouprava 
 

http://www.nova-gorica.si/
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Glavni program 0603 – dejavnost občinske uprave 
 
Podprogram 06039001 – administracija občinske uprave 
 
Postavka 06011 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06012 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06013 – postavka (sem so zajeti predvsem obleka in oprema za občinske redarje) 
je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev 
Postavka 06014 – zaradi varčevalne naravnanosti in doseganja ugodnih cen na tržišču za 
nekatere od storitev, ki se plačujejo iz te postavke, smo nekaj sredstev privarčevali 
Postavka 06015 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06016 – zaradi varčevalnega obnašanja občinske uprave je bila postavka 
realizirana nižje od planiranih sredstev  
Postavka 06018 –  postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06019 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev (računi 
pooblaščenca za požarno varnost in varstvo pri delu,  izdelava požarnega reda, periodični 
zdravstveni pregledi za občinske uslužbence) 
Podprogram 06039002 – razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje 
občinske uprave 
Postavka 06022 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06023 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev 
Postavka 06024 – v postavki so vključena mesečna plačila za hišnika (hišniška dela po 
pogodbi izvajajo Mestne storitve), obnova (predvsem pleskanje) pisarn,  popravila sistema 
centralnega ogrevanja in hlajenja, popravila dvigala, elektroinstalacijska popravila ter drugo 
tekoče vzdrževanje objekta. 
Postavka 06025 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06026 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev 
Postavka 06028 – ker smo se odpovedali nakupu radarja za merjenje hitrosti vozil v cestnem 
prometu (odločitev o tem, vključno z nastalim stroškom, prepuščamo novi medobčinski 
upravi občin Brda in Nova Gorica),  je ostala več kot polovica sredstev neporabljena 
Postavka 06029 – ker v lanskem letu (razen tekočega vzdrževanja) nismo imeli niti ene 
intervencije na občinski stavbi, njeni infrastrukturi, inštalacijah in vgrajeni opremi, je ostala 
postavka neporabljena 
 
 
07 – INFRASTRUKTURA 
 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gozdovih 
Pravilnik o gozdnih prometnicah 
Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 
gozdove 
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Letni in dolgoročni cilj podprograma dosežen. 
 
Proračunske postavke: 
07001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Proračunska postavka: 47.302 EUR;  Realizacija 100,0% 
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Zavod za gozdove Slovenije je pripravil program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2010, ki je 
vezan na priliv sredstev iz naslova pristojbin in proračuna RS in sicer posebej za državne 
gozdove in zasebne gozdove. 
Planirana dela so v celoti realizirana. 
 
 
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
12079001 - Oskrba s toplotno energijo 
Zakonske in druge pravne podlage: 
 Energetski zakon 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje in samozadosten trajnostni razvoj v MONG- 
pripravljen je DIIP za kotlovnico      na biomaso ob poslovni stavbi KENOG  ter študija 
izkoriščanja biomase na območju Trnovske in Banjške planote. 
Zgrajeno je planirano vročevodno omrežje in uspešno izvedena rekonstrukcija toplotnih    
 postaj na Ulici Gradnikove brigade. 
 
Proračunske postavke: 
07002 - Energetski koncept 
Proračunska postavka je bila realizirana v celoti. Realizacija se nanaša na program dela, ki 
ga je odobril MS in izvedla GOLEA ( Goriška lokalna agencija za energijo). 
Izdelana letna poročila, pripravljeni letni plani aktivnosti LEK, izdelana DIIP-a  DOLB Nova 
Gorica in LB kotlovnica KENOG, opravljeni planirani energetski pregledi . 
07132 - Širitev toplovodnega omrežja 
Proračunska postavka je bila realizirana v celoti.  Poravnane so obveznosti iz zaključenega 
vročevoda po Erjavčevi, do križišča z Delpinovo . Izvedena je bila  rekonstrukcija 
vročevodnega sistema na ulici Gradnikove brigade 9-23 (vgradnja toplotnih izmenjevalcev ). 
07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ( KENOG) 
Dela so bila izvedena skladu s planom in v celoti: obnova kotlovnice M. Kogoja, zamenjan 
del vročevoda na ulici Gradnikove brigade, obnovljen povezovalni toplovod na OŠ Milojke 
Štrukelj. 
 
 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
1302001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

(LC, LG, LZ, LK in JP in nekategorizirane poti) 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1) 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 

Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica 

Odlok o občinskih cestah 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Na območju mesta Nova Gorica in strnjenih naselij  Mestne občine Nova Gorica  
izboljšujemo pogoje za uporabo prometnih površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z 
vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, kolesarskih  in  pešpoti zagotavljamo varnost 
uporabnikov teh površin. S 1. 1 2011 je  začela veljati koncesijska pogodba za opravljanje 
lokalne GJS za vzdrževanje občinskih javnih cest. Koncesijo za vzdrževanje občinskih javnih 
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cest na mestnem območju izvaja Komunala d.d. Nova Gorica, za vzdrževanje občinskih 
javnih cest izven mestnega območja pa Cestno podjetje d.d. Nova Gorica. 
 
 
Proračunske postavke: 
07004 - Zimska služba na občinskih javnih cestah (LC, LG, LZ, LK in JP in 
nekategoriziranih poteh) 

Proračunsko postavko smo z rebalansom  povečali iz 200.000 EUR na 212.400 EUR. 
Realizacija: 100%. 
Iz te proračunske postavke so bili poravnani stroške zimske službe za vse občinske javne 
ceste. Zima 2010/2011 je bila močnejša od preteklih let, temu primerna je bila tudi 
intenzivnost izvajanja zimske službe, kar pomeni več delovnih ur in večjo količino posipnega 
materiala. Posledica tega so bile nujne prerazporeditve in rebalans na tej postavki. 
Predvsem se je navedeno izkazalo v začetku zime to je novembru  in decembru 2010, 
stroški so bili poravnani iz proračuna 2011. Zimska služba obsega naslednja dela: postavitev 
zimske signalizacije, pripravo deponij (nabavo in skladiščenje posipnega materiala), 
dežurstvo in pripravnost,  pluženje, preventivno in redno posipanje,  popravilo škode in 
pometanje asfaltnih cest  po končani zimi…Z zimsko službo smo dosegali standard 
vzdrževanja po pravilniku o vrstah in nivoju vzdrževanja javnih cest. S tem pa  je bil tudi 
dosežen cilj – zagotavljanja osnovne prometne varnosti in prevoznosti cest v zimskem času. 
07005  - Vzdrževanje javnih kategoriziranih (JP) in nekategoriziranih poti (NK) 
V bistvu je pravi naslov te proračunske postavke vzdrževanje javnih poti v okviru koncesije 
»vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG izven mesta Nova Gorica in 
primestnih naselij -  CPG d.d. Nova Gorica«. Proračunsko postavko smo z rebalansom 
zmanjšali iz 130.000 EUR na 104.000 EUR. Do pravočasnega zmanjšanja je prišlo zato, ker 
koncesionar v začetku izvajanja koncesije ni realiziral predvidenega obsega del. Sredstva 
smo prerazporedili za nekatera nujnejša dela pri manjših posegih v cestno infrastrukturo po 
KS. Kljub navedenemu je bilo za osnovno prometno varnost poskrbljeno, s tem pa smo se 
tudi približali zastavljenemu cilju. 
07007 - Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic (LZ, LC, LG, LK, KJ) 
Postavka se je z rebalansom povečala iz 310.000 EUR na 375.000 EUR in je bila realizirana 
v celoti.Iz te proračunske postavke se je financiralo izvajanje koncesije za vzdrževanje 
občinskih javnih cest na območju MONG in sicer« redno vzdrževanje 133 km lokalnih cest 
(LC) in redna vzdrževana dela 43 km mestnih cest (LG, LZ, LK), 10 km kolesarskih in 
pešpoti,  podhodov, trgov in ostalih mestnih odprtih javnih površin. Pri tem gre za 
gramoziranje makadamskih cest z grediranjem in valjanjem, utrditev bankin z nasipom 
tampona in utrditvijo, košnjo obcestnih pasov in rezanje grmičevja, urejanje odvodnjavanja, 
odstranjevanje nanosov in popravila po neurjih, čiščenje jarkov, propustov in vtokov, krpanje 
asfalta s hladno in vročo asfaltno maso, popravilo udarnih jam na makadamskem vozišču, 
zamenjavo posameznih poškodovanih pokrovov, rešetk, robnikov, tlakovanih površin, ograj, 
smernikov…in redna kontrola cest ter intervencijska dela v slučaju nepredvidenih dogodkov 
na cestišču. Za osnovno prometno varnost je bilo poskrbljeno, s tem pa smo se tudi približali 
zastavljenemu cilju. 
07133 - Obnova in dopolnitev prometne signalizacije 
Postavka se je z rebalansom povečala iz 120.000 EUR na 182.000 EUR in je bila realizirana 
97,4%. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje semaforjev, menjava prometnih znakov, 
vzdrževanje talne signalizacije, označb na voziščih, kolesarskih stezah, parkiriščih, popravila 
in menjava prometnih stožcev na prometnih otokih, montaža cestnih ogledal, izgradnja nove 
prometne ureditve Ulice IX. Korpusa v Solkanu od Hotela Sabotin v Solkanu do križišča  z 
Prvomajsko ulico, ter preureditev križišča med ulico IX. Korpusa in Prvomajsko ulico, 
barvanje talne signalizacije, prehodov za pešce in oznak pred šolami za zagotavljanje 
varnosti. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah (ZCes-1) 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica 
Odlok o občinskih cestah 
Pravilnik o vrstah in nivoju vzdrževanja javnih cest.  
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih 
javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.  8/10). 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Izdelana je bila tehnična dokumentacija, odpravljene nekatere kritične točke na cestah, 
izvedeni ukrepi za umirjanje prometa, pločniki, odkupi zemljišč. Podrobneje so naloge 
obrazložene pri proračunskih postavkah. Nove pogodbe o medsebojnih obveznostih niso bile 
sklenjene. MONG je usklajeno nastopala s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in Policijsko upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih 
aktivnosti s področja prometne varnosti in pri tekočih zadevah. Posegov, ki bi bistveno 
vplivali na zmanjšanje vplivov na okolje ni bilo. Glavne investicije so ureditev Ul. V. 
Vodopivca v Kromberku, pločniki ob Ul. Bratov Hvalič, rekonstrukcija LC Grgar-Banjšice, 
cesta Prvačina in Pot na breg. Te večje naloge predvidene v proračunu so bile realizirane v 
celoti z izjemo Poti na Breg. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja MONG in Agencije za 
železniški promet, se je investicija premaknila v leto 2012. Končna realizacija je 80,6%. Nižja 
realizacija je predvsem posledica nerealizirane postavke Pot na Breg, saj  predstavlja ta 
postavka dobrih 12 % vseh sredstev za področje investicijskega vzdrževanja in gradnje 
občinskih cest. V leto 2012 se je v celoti premaknila tudi investicija Ščedenske ceste. 

 
Proračunske postavke: 
07008 - Nujne in nepredvidene sanacije 
Postavka se je z rebalansom povečala iz 20.000 EUR na 40.200 EUR in je bila realizirana v 
celoti. Izvedeno je bilo interventno popravilo podpornega zidu ob LC v Lokovcu pri cerkvi, 
Izvedena je bila sanacija usada na LC Podlaka – Madoni in ureditev propusta na LC Trnovo 
– Rijavci. Postavljene so bile nujne cestne odbojne ograje ob LC v Lokovcu, ob LC Dornberk 
– Gradiče in  ob JP v Vitovljah. Glede na razpoložljiva sredstva smo letni cilj celo presegli saj 
so potrebe po navedenih sanacijah velike. 
07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Proračunska postavka: 85.000 EUR. Proračunska postavka je bila realizirana v celoti. 
Izvedena so bila naslednja dela: 
-Sanacija vozišča v križišču Erjavčeve in Delpinove ulice in križišču Vojkove in Kidričeve 
ulice, 
-Sanacije peskolovcev na Vardi, Ul. IX. Korpusa, Ul. Tolminskih Puntarjev,  Cankarjevi in 
Gradnikovi ulici in cesti 25. junija, 
-sanacija stopnic na Sončni ulici ob pričetku poti na Kapelo, 
-sanacija pločnikov v ulici Milojke Štrukelj, na Ledinah, Tominčevi, Ul. IX. Korpusa in 
Gregorčevi ulici ter Ul. Pod gričem in  
-sanacija večji posedkov na Erjavčevi, Kidričevi, Gregorčičevi in Mizarski ulici. Glede na 
razpoložljiva sredstva smo letni cilj dosegli. Daleč pa smo še od glavnega cilja, ki pomeni 
zagotavljanje prometne varnosti saj so potrebe po navedenih sanacijah velike. 
07017 Parcelacija , ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih poti v 
Lokovcu. 
Proračunska postavka se je z rebalansom povečala iz 10.000 EUR na 12.470 EUR in bila 
realizirana v celoti. V prvi fazi so bili iz razpoložljivih sredstev plačani stroški za parcelacijo in 
ureditev lastništva na javnih poteh v dolžini 2.850m. S preostalimi sredstvi  je bila izvedena 
asfaltacija javne ceste (odcep Radovan). S tem je bil tudi letni cilj dosežen. 
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07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Proračunska postavka 40.000,00 EUR. Realizacija 97,1% (38.854,00 EUR). Realizirane so 
bile meritve v k.o. Vitovlje, k.o. Dornberk, k.o. Šempas, k.o. Bate, k.o. Grgar, k.o. Branik, k.o. 
Kromberk… 
07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest 
Proračunska postavka: 20.000 EUR; Realizacija 61,7 %. Glavni strošek predstavlja revizija 
Odvodnika v Sočo. Iz postavke se je izvedlo še delno poplačilo dokumentacije za ureditev 
Ul. IX. Korpusa, za štetje prometa v križišču Šmihel in za dokumentacijo za ureditev 
odvodnje ob Ul. V.Vodopivca. Ostala dokumentacija je vključena bodisi v posamezne 
investicije ali v »urbanistične« pogodbe –  Vodovodna cesta, odvodnik proti Soči, del 
Prvomajske ceste. 
07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Višina sredstev: 62.000 EUR. Realizacija je bila le 96,8%. Izvedena so bila naslednja dela: 
asfaltacija nekategorizirane ceste v Podleščah na Banjšicah, sanacija propusta v Čepovanu, 
sanacija poškodovanega vozišča na Lokvah, asfaltacija ceste proti hiši »Rojčk« v Lokovcu, 
asfaltacija nekategorizirane ceste  proti vodohranu v Grgarskih Ravnah, ureditev odvodnje v 
Zaloščah, Sanacija JP »pri turnu« in prekopov na JP 78561 ter izvedba plomb na JP78561 
proti«Šinkovcu« v Prvačini,  ureditev odvodnje JP 784541 v Vitovljah, ureditev dela ceste »v 
javi« in sanacija JP »na Liskuce« ter ureditev odvodnje na JP 78461 pri »Frančatu« v 
Ozeljanu. Izvedena je bila tudi sanacija vozišč v KS Šempas. Glede na razpoložljiva sredstva 
smo letni cilj dosegli. Daleč pa smo še od glavnega cilja, ki pomeni zagotavljanje prometne 
varnosti saj so potrebe po navedenih sanacijah velike. 
07135 Pločniki (Ul. Bratov Hvalič) 
Proračunska postavka 30.000 EUR; Realizacija  99,9%. Postavka je vključevala ureditev 
pločnikov na priključnih krakih Ul. B. Hvalič in ureditev obračališča na glavni povezovalni 
cesti. Obračališče je bilo urejeno. Pločniki pa so urejeni povsod tam, kjer je prostor to 
dopuščal. Kompleks je namreč nastajal že kar nekaj let nazaj, zadruga infrastrukture ni 
uredila v celoti, tako, da je v koridorjih cest priključnih krakov precej zatečeno stanje (žive 
meje, nadstreški, vhodi v garaže...), ki ga brez rušitev skoraj ni mogoče sanirati. Pri tem pa je 
potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da bi z nekaterimi rušitvami skoraj onemogočali uporabo že 
zgrajenih stanovanjskih objektov.  
07177 Rekonstrukcija LC Grgar - Banjšice 
Višina sredstev: 65.000 EUR. Realizacija 99,6%.V okviru te postavke se je nadaljevala 
rekonstrukcija  LC Grgar - Banjšice. Izvedena so bila naslednja dela: asfaltacija, podaljšanje 
podpornega zidu, postavitev odbojne ograje in ureditev signalizacije v Grgarju. Izvedena je 
bila tudi asfaltna prevleka na rekonstruiranem delu LC v Grgarskih Ravnah vključno z 
asfaltno prevleko trga. Letni cilj je bil sicer gled na razpoložljiva sredstva dosežen. Glavni cilj 
rekonstrukcije pa se je v okviru NRP premaknil za dve leti zaradi nujnejših investicij v 
proračunu MONG. 
07184 Ščedenska cesta 
Proračunska postavka: 16.800 EUR; Realizacija 0,0%. Glede na dejstvo, da se je investicija 
premaknila v leto 2013, odsek ceste pa je kratek in se bo gradil v eni fazi, so se premaknila 
tudi vsa pripravljalna dela. Izdelava dokumentacije in pridobivanje zemljišč se prenese v leto 
2012. 
07200 Avtobusna postajališča – ob občinskih cestah 
Proračunska postavka: 4.698 EUR; Realizacija 0,0%. Nujna signalizacija se je obnovila v 
okviru postavke »prometna signalizacija«. Nove investicije niso bile pričete. 
07202 - Rekonstrukcija Pot na Breg 
Proračunska postavka 77.600,00 EUR. Realizirana 17,0% (13.164,00 EUR). Izdelalo in 
plačalo se je projektno dokumentacijo za uredite Ulice pot na Breg. Projektna dokumentacija 
za ureditev omenjene ulice se je izdelovala in usklajevala s projektno dokumentacijo za 
ureditev nivojskega železniškega prehoda Solkan 1. Zaradi zapletenosti postopkov pri 
pripravi projektne dokumentacije in nenehnega usklajevanja s posameznimi službama na SŽ 
se nam je priprava projektne dokumentacije za ureditev ulice Pot na Breg zavlekla čez celo 
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leto 2011. Konec leta 2011 je bila uspešno opravljena revizija celotne projektne 
dokumentacije, za nivojski železniški prehod Solkan 1 in za ureditev ulice Pot na Breg.    
07211 Ureditev Ul. V. Vodopivca 
Proračunska postavka: 96.000 EUR; Realizacija 99,9%. Urejen je bil pločnik  vključno z 
odvodnjavanjem in javno razsvetljavo od odcepa za grad Kromberk do avtobusnega 
postajališča ob novem naselju v dolžini cca 360 m.  Objekt je bil prevzet od izvajalca del. V 
letu 2012 se bo na tem odseku izvedla še nova parcelacija za potrebe ureditve zemljiških 
razmerij. 
07212 Cesta Dornberk - Oševljek 
Proračunska postavka: 5.000 EUR; Realizacija 0,0%. Projekt je bil vključen v proračun kot 
možnost, da bi z njim kandidirali za sredstva EU. Projekt se prenaša v leto 2012. 
07125 Sanacija mostu Spodnja Branica 
Izdelana je bila projektna dokumentacija. 
07216 Ceste Prvačina 
Asfaltacija Lažnive poti. 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Cilji so bili realizirani na področju signalizacije in ukrepov za umirjanje prometa. Parkirišče ob 
Trubarjevi ulici ni bilo zgrajeno.  
 
Proračunske postavke: 
07032 - Plačilo koncesije za JP 
Proračunska postavka: 463.000 EUR; Realizacija 94,8%. Postavka porabljena za plačilo 
koncesije Avrigo d.d. 
07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranitev 
arhitektonskih ovir 
Proračunska postavka 24.000,00 EUR. Realizacija 94,2% (22.606,00 EUR). Uredilo se je 
grbine in krožišče Solkanu. V okviru proračunske postavke so se plačali računi za postavitev 
talne in vertikalne signalizacije. Plačani so bili računi za postavitev cestne talne in vertikalne 
signalizacije. Plačani so bili računi za postavitev cestnih ogledal na nevarnih in na 
nepreglednim cestnih odsekih.   
07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Proračunska postavka 36.000,00 EUR. Realizacija 99,7% (35.889,00 EUR). Plačani so bili 
računi za izvedbo osvetlitve prehodov za pešce na Kidričevi ulici in na ulici Gradnikove 
brigade. Plačani so bili računi za pripravo projektne dokumentacije (PZI) za osvetlitev 
prehodov za pešce na ulicah v Novi Gorici (Kidričeva ulica, ulica Gradnikove brigade, 
Jelinčičeva ulica, pri OŠ Dornberk). 
07035 - Mirujoči promet  
Del sredstev je bilo porabljenih za pridobitev projektne dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja parkirišča na Trubarjevi ulici. Preostala sredstva so ostala 
neporabljena zaradi nasprotovanja nekaterih občanov, parkirišče ni bilo zgrajeno. 
07203 – Investicijsko vzdrževanje Mestne storitve 
Zaščitna ograja na tržnici ni bila postavljena, montirano je bilo pršilo za ohlajevanje. 
 
07218 – Urejanje širše okolice spomenika Edvarda Rusjana  
Zaradi možnosti pridobitve sredstev EU, se investicija prenaša v leto 2012.  
 
13029004 Cestna razsvetljava 
Zakonske in druge pravne podlage 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah. 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Širili smo mrežo JR z namenom osvetliti vse javne površine in zagotoviti njihovo varnejšo 
uporabo Pri širitvi  in  rekonstrukciji omrežja JR smo sledili uredbi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007). Letni cilj s tem ni bil dosežen. Je 
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pa opredeljen nov glavni cilj na tem področju, ki bo določen z odlokom o javni razsvetljavi, ki 
je ti pred obravnavo in sprejemom. 
 
Proračunske postavke: 
07037 Plačilo javne razsvetljave 
Proračunska postavka: 425.000 EUR.  Realizacija 97,3%. Namen porabe: Plačilo porabljene 
električne energije za javno razsvetljavo in delovanje semaforjev. Realizacija kaže, da so že 
vidni rezultati postopne rekonstrukcije omrežja JR v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategije razvoja JR MONG. 
07038 - Širitev mreže javne razsvetljave na mestnem območju 
Proračunska postavka: 6.000 EUR. Realizacija 48,6%. V skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategijo razvoja JR MONG, smo izvedli 
dograditev  svetilk v ulici pod Vinogradi v Solkanu. V pripravi je odlok o javni razsvetljavi, ki 
bo opredelil področje JR in bo tudi osnova za širitev mreže JR. V zvezi z slednjim  je tudi 
realizacija postavke nizka. 
07039 - Širitev mreže javne razsvetljave po KS 
Proračunska postavka: 9.300,00 EUR. Realizacija: 25,5%. V skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in Strategije razvoja JR MONG smo izvedli 
rekonstrukcijo dela mreže JR v Grgarju. V pripravi je odlok o javni razsvetljavi, ki bo opredelil 
področje JR in bo tudi osnova za širitev mreže JR. V zvezi s slednjim je tudi realizacija 
postavke nizka.  
07040 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Proračunska postavka: 32.000 EUR. Realizacija: 66,90%. Realizacija je bila nizka predvsem 
zaradi ugodnih cen doseženih pri izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca vzdrževanja JR 
in tudi zaradi nekoliko manjšega obsega del v primerjavi s preteklim letom.   
 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah (ZCes-1) 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Pravilnikom o tehničnih normativih in  minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna 
postajališča na glavnih in regionalnih cestah za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih 
postajališč  
Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4) 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
Pravilnik o nivojskih prehodih 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Proračunska postavka: 171.500 EUR; Realizacija je 13,3%. Investicije na tem področju niso 
bile izvedene, z izjemo finančnega zaprtja investicije križišča Rožna Dolina. Večji planirani 
investiciji sta bili križišče Šmihel in pločniki Dornberk. Za soinvestitorstvo na investiciji 
križišče Šmihel se je MONG dogovarjala z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki je 
kasneje prevzela investicijo v celoti. Zaradi potreb, ki so se nakazovale z izgradnjo vodovoda 
in kanalizacije v okviru projekta »Mrzlek« na območju naselja Dornberk, je bila sprejeta 
odločitev, da se najprej uredijo pločniki po Prešernovi ulici, pločniki Dornberk – Draga pa se 
prenesejo v leto 2012. Investicija križišča Šmihel se še ni pričela izvajati. Pločniki po 
Prešernovi ulici so bili urejeni in financirani iz drugih virov. Na obvoznici Solkan dodatni 
stroški  razen z naslova urejanja zemljiško knjižnega stanja, niso nastali. Odprto ostaja 
vprašanje prehoda preko galerije in reševanja zalednih vod nad obvoznico, ki povzročajo 
škodo na objektu. Nova dokumentacija za projekte na državnih cestah se ni naročalo, saj so 
se vse že načrtovane investicije časovno zamaknile v prihodnost. Na področju urejanja 
avtobusnih postajališč je bil sprejet dogovor, da se izpelje investicija ureditve nadstrešnice v 
KS Osek-Vitovlje. Zaradi iskanja možnosti soinvestitorstva, se je investicija časovno zavlekla 
in bo realizirana v letu 2012. Nove pogodbe o medsebojnih obveznostih niso bile sklenjene.  
MONG je usklajeno nastopala s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 
Policijsko upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s 
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področja prometne varnosti in pri tekočih zadevah. Posegov, ki bi bistveno vplivali na 
zmanjšanje vplivov na okolje ni bilo. 
07047 Izgradnja obvoznice Solkan 
Proračunska postavka: 15.000 EUR; Realizacija je 82,4%. Ureja se zemljiškoknjižno stanje 
po izgradnji. 
07049 Dokumentacija za urejanje državnih cest 
Proračunska postavka: 16.000 EUR; Realizacija je 0,0%. Zaradi časovnega zamika pri že 
načrtovanih investicijah, se novih projektov ni naročalo.  
07136 - Daljinske kolesarske poti 
Pri pridobivanju zemljišč oziroma služnosti (PGD) za izgradnjo daljinske kolesarske poti od 
Solkana do Plavi  še ni  usklajeno razmerje med Soškimi elektrarnami  in MONG oziroma 
državo, zato  še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje in ni prišlo do pričakovanih poplačil. 
Pripravljena je bila projektna naloga in idejno-programska zasnova kolesarske poti od 
Erjavčeve do Solkana, ki je osnova za realizacijo projekta Croctal – čezmejne kolesarske 
povezave.  
07140 Avtobusna postajališča 
Proračunska postavka: 5.000 EUR; Realizacija je 0,0 %. V juliju 2008 nam je Ministrstvo za 
promet, Prometni inšpektorat RS posredovali obvestilo o kontroli urejenosti in opremljenosti 
avtobusnih postajališč ob državnih cestah na območju MONG. Cestno podjetje Nova Gorica 
kot vzdrževalec teh objektov je izdelal predlog ureditve. Program najnujnejših ukrepov je bil 
izdelan in delno izveden v letih 2009 in 2010. Za ureditev najnujnejše vertikalne in 
horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih postajališčih na lokacijah ob državnih 
cestah (pristojnost DRSC), ki so tudi na seznamu Ministrstva za promet kot neurejena 
(Prevalo, Sedovec, Trnovo, Nemci, Lokve), DRSC ni podala pisnega soglasja k ureditvi, ker 
le ta niso zgrajena v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih in  minimalnih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah za projektiranje, 
graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Ul. RS št. 37/2003).  DRSC nas je obvestila, da 
je avtobusno postajališče Sedovec že vključeno v plan izgradnje. DRSC tudi pripravlja 
program urejanja avtobusnih postajališč za celotno republiko. O nadaljnjih korakih bo 
obvestila tako MONG kot tudi prometni inšpektorat RS. V okviru te postavke, se je na 
pobudo KS Osek-Vitovlje, pričelo z urejanjem avtobusne nadstrešnice na že obstoječem 
avtobusnem postajališču Vitovlje – smer Ajdovščina. Ker si je MONG prizadevala pridobiti 
investitorja za postavitev nadstrešnice v zameno za oglaševanje, se je investicija časovno 
toliko zavlekla, da realizacija ni bila možna v letu 2011. Dela se bodo na istem projektu 
nadaljevala v letu 2012. 
07186 Krožišče Rožna Dolina 
Proračunska postavka: 5.500 EUR; Realizacija je 97,6 %. Finančno zaprtje investicije 
07217 Pločnik Dornberk  
Proračunska postavka: 90.000 EUR; Realizacija je 1,06%. Izpeljan je bil obnovitve parcelnih 
mej, kar bi omogočalo lažje dogovarjanje s tangiranimi lastniki zemljišč. Zaradi potreb, ki so 
se nakazovale z izgradnjo vodovoda in kanalizacije v okviru projekta »Mrzlek« na območju 
naselja Dornberk, je bila sprejeta odločitev, da se najprej uredijo pločniki po Prešernovi ulici, 
pločniki Dornberk – Draga pa se prenesejo v leto 2012. Pločniki po Prešernovi ulici so bili 
urejeni in kasneje plačani iz drugih virov. 
 
07205 Križišče Šmihel - sofinanciranje  
Proračunska postavka: 40.000 EUR; Realizacija je 9,0 %. Iz recenzijskega poročila k 
projektni dokumentaciji za križišče Šmihel je izhajala potreba po novelaciji prometne študije, 
kar se je tudi uredilo. Dokumentacija je bila predana DRSC kot investitorju.  

1303 Železniški promet in infrastruktura 

13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4) 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
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Pravilnik o nivojskih prehodih 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Terjatve Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 
2001-2003 za tekoče leto so bile poplačane. Ureditev železniškega prehoda Pot na Breg se 
prenaša v leto 2012 zaradi dolgotrajnega usklajevanja s posameznimi službami na SŽ.  
 
Proračunske postavke: 
07050 Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj - železnice 
Proračunska postavka: 37.300 EUR; Realizacija je 99,9 %. V zvezi s terjatvami Slovenskih 
železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 2001-2003 je bila 
podpisana izvensodna poravnava, ki predvideva obročno odplačilo dolga. Finančna sredstva 
so bila porabljena za pokrivajo letnih stroškov dolga.  
07204 Investicija v železniške prehode  
Proračunska postavka 120.000,00 EUR. Realiziran 0,7% (840,00 EUR). Sredstva porabljena 
za zagotavljanje preglednosti na nezavarovanem prehodu Frata v Prvačini. Izvedla so se 
samo redna vzdrževalna dela kot so košnja trave in zagotavljanje preglednosti na nivojskih 
železniških prehodih v MO Nova Gorica.  Zaradi zapletenosti postopkov pri pripravi projektne 
dokumentacije in nenehnega usklajevanja s posameznimi službama na SŽ se nam je 
priprava projektne dokumentacije za ureditev nivojskega železniškega prehoda Solkan 1 in 
ureditev ulice Pot na Breg zavlekla čez celo leto 2011. Začetek gradnje – ureditve se je 
zaradi navedenega prenesel v leto 2012.  
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Zakonske in druge pravne podlage  
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
Odlok o koncesiji za Urejanje in čiščenje javnih površin  
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/06 s spremembami ) 
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in 
čiščenja    komunalne in padavinske vode. 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Glavni cilj je doseči takšno ozaveščenost prebivalstva, da se bodo postopno divja 
odlagališča izginila iz območja MONG. Podobno velja tudi za navlako. Sprehajalci in pešci pa 
naj bi odlagali odpadke v koše prirejene za ločeno zbiranje odpadkov. Azbest pa bo kmalu 
preteklost in ga bo vse manj tudi na začasnih odlagališčih. Letni cilj je bil dosežen saj je bil 
standard iz tega naslova primerljiv s standardom iz preteklih let. Izvedba predvidenih del 
projekta ureditve centra za ravnanje z odpadki poteka skladno s potrjenimi terminskimi  plani.  
 
Proračunske postavke: 
07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč 
Proračunska postavka je bila z rebalansom povečana iz 15.000 EUR na 28.000 EUR zaradi 
interventnih sanacij po odredbi državne inšpekcije in zaradi  potreb po  dodatnih odvozih za 
preprečitev nastajanja  novih divjih odlagališč. Zaradi prepozno prispelega računa je 
realizacija 85,4%. Redno pa so bile Izvajane sanacije manjših nelegalnih odlagališč. Kot 
preventiva pred nastajanjem novih nelegalnih odlagališč pa je potekal redni odvoz 
zapuščenih avtomobilov in kosovnih odpadkov. Tako so se tudi v lanskem letu bistveno 
zmanjšale količine nepravilno odloženih kosovnih odpadkov oziroma zapuščenih avtomobilov 
na območju MONG.  
07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 
Proračunska postavka je bila z rebalansom povečana na 15.535 EUR zaradi potreb po 
dodatnih prevozih. Postavka je bila realizirana v celoti. Sredstva so namenjena odvozu 
ustrezno pripravljenih azbest-cementnih odpadkov individualnih graditeljev pri menjavi kritine 
do odlagališča v Stari Gori in plačilo takse iz tega naslova.  
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07053 - Pobiranje navlake in odvoz odpadkov 
Proračunska postavka: 345.150 EUR je bila realizirana v celoti. Razpoložljivim sredstvom je 
bila prilagojena intenzivnost  pobiranja navlake na odprtih javnih površinah v mestu, prav 
tako tudi  praznjenje košev in javnih kontejnerjev z odvozom na mestno deponijo. Glede na 
količino odpadkov je bila iz tega naslova tudi plačana taksa za obremenjevanje okolja. 
Intenzivnost vzdrževanja je bila opredeljena z potrjenim letnim programom izvajanja del. 
Naloge so bile izvajane v okviru koncesijskih pogodb za urejanje in čiščenje javnih površin na 
območju mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 
Pristava (Koncesionarja: Komunala d.d. in Želva d.o.o.). 
07058  Razširitev odlagalnega polja  
Višina sredstev 380.000 eur, porabljeno 7.624,00 eur. Izvedel se je odkop materiala in 
vgradnja kanalet. Sprejeta je bila odločitev, da se novo odlagalno polje izvede v okviru 
projekta R CERO. Ostala dela na obstoječem odlagalnem polju se bodo delno izvedla v letu 
2012, delno pa v okviru projekta R CERO. 
07061 Zajem in izraba odlagališčnega plina ter sanacija tesnitve pokrova – iz naslova 
takse  
Višina sredstev 30.000 eur, porabljeno 0,00 eur, ker so bila sredstva zagotovljena šele v 
rebalansu v zadnji polovici leta, tako da izvedba projektiranja, razpisa in izvedbe ni bila 
možna v letu 2011. Predvidena dela se bodo izvajala v letu 2012. 
07062 Sortirni center- reciklažna ploščad na centralnem odlagališču nevarnih odpadkov 
Nova Gorica – iz naslova takse  
Višina sredstev 120.000 eur, porabljeno 104.949,83 eur. Zgrajen je bil odsek servisne ceste 
in del sistema kanalet za odvod meteorne vode v vrednosti 17.908,00 eur. Preostalo 
vrednost predstavljajo GOI dela na ureditvi bokov brežin, vgradnja tesnilnih folij in sistem 
drenaž, kar je bilo zajeto v dveh javnih naročilih. 
07063 Ureditev ČN za čiščenje izcednih vod s sistemom "RO" - iz naslova takse 
Višina sredstev 450.000 eur, porabljeno 0,00 eur. Predvidena dela se bodo izvajala v okviru 
projekta R CERO. 
07064 Izgradnja skladišča za nevarne odpadke iz gospodinjstev – iz naslova takse  
Višina sredstev 5.000 eur, porabljeno 0,00 eur. Predvidena dela so se izvajala v okviru 
vzdrževalnih del upravljavca. 
07141 Vhodna ploščad - iz naslova takse 
Višina sredstev 70.000 eur, porabljeno 4.930,00 eur. Izvedla se je dobava in vgradnja rampe 
na vhodu in izhodu. Ostala predvidena dela se bodo izvajala v letu 2012 v okviru skupne 
postavke vzdrževalnih del. 
O7206 Subvencija cene GJS – zbiranje odpadkov 
Cene GJS nismo subvencionirali, ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. 
07209  Zbirni centri – ločeno zbiranje odpadkov  
Višina sredstev 135.000 eur, porabljeno 0,00 eur. Predvidena dela so se izvajala v okviru 
postavk zbiranja in odvoza odpadkov. 
07210  Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica 
Višina sredstev 250.000 eur, porabljeno 80.464,61 eur. Izdelala se projektna in ekonomska 
dokumentacija kot sestavni del vloge za pridobitev sredstev (del dokumentacije je bil naročen 
preko pogodbe s Komunalo). Ostala predvidena dela se bodo izvajala v letu 2012. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Zakonske in druge pravne podlage: 
Zakon o varstvu okolja 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih naprav 
Navodilo za vodenje postopka javnega naročanja ter za evidentiranje naročilnic, pogodb in 
sklepov župana, št. 430-5/2009 z dne 01.10.2009 (interne objave); 
Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 s spremembami) 
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/08) 
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Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. ( Uradne 
objave št. 17/99, datum objave 28.10.1999) 
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d. ( Uradne objave št. 1/100, datum objave 13.01.2000) 
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda ( Uradni list RS št. 3/06, objava 
10.01.2006) 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica ( Uradni list RS št. 68/07 , 
objava 30.07.2007) 
Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode Mestne občine Nova 
Gorica ( november 2011) 
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja      
komunalne in padavinske vode. 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
Izboljšanje stanja vodnega okolja nam bo dolgoročno omogočila izgradnja ČN za Novo 
Gorico ter izgradnja ČN Ozeljan. Priprava gradnje čistilnih naprav za Novo Gorico  in  
Čiščenje porečja Vipave poteka v skladu z načrti, dejavnosti so fokusirane predvsem na 
pripravo investicijske in gradbene dokumentacije, posebej pa  na pridobitev EU sredstev – 
kohezijski sklad 
Zaključen je  prvi del povezave  veje kanalizacije v Dornberku. Z izgradnjo drugega dela 
( cca 150 m FK in podboj železnice)  bodo vzpostavljeni pogoji za priključitev večine 
priključkov na FK v Dornberku. V Grgarju se izvajajo priključevanja na FK. V Novi Gorici pa 
smo uspeli rekonstruirati le tretjino planirane dolžine fekalne kanalizacije. 
 
Proračunske postavke: 
07066 - Čiščenje peskolovcev 
Proračunska postavka: 10.000 EUR. Realizacija: 17,8%. Realizacija predstavlja plačilo 
računa za realizacijo čiščenja peskolovcev po prejšnjem Javnem naročilu iz leta 2010. Zaradi 
zapletov pri izvedbi JN preostanek sredstev ni bilo mogoče  realizirati.   
07067 Izdelava projektne dokumentacije 
Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo manjkajoče fekalne kanalizacije 
v Grgarju. Druga izdelana projektna dokumentacija je bila poplačana iz posameznih 
investicijskih postavk. 
07068 - Kanalizacija Prvačina 
Planirana rekonstrukcija je bila izvedena v celoti: Realizirana je rekonstrukcija meteorne 
kanalizacije na Lažnivi Poti ( v cestišču ob osnovni šoli).  
07076 - Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 
Poravnani so stroški poskusnega obratovanja (elektrika, vodarina, drugi obratovalni stroški) 
ČN in črpališč v poskusnem obratovanju . Stroški so bili manjši od pričakovanih ker smo 
planirali , da bo zagon črpališč v Dornberku (Potok, črpališči čez Vipavo) izveden v letu 2011. 
07078 - Kanalizacija Prvačina 3. faza – iz naslova takse  
Postavka je realizirana le deloma. Zaradi težav pri pridobivanju pravice graditi (služnosti, 
zemljišča)  še nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za  gradnjo IV. faze kanalizacije 
(območje med pošto in marketom, ter Struga). Delno je bila realizirana navezava 
kanalizacijskega sistema Dornberk na kolektor proti ČN  Prvačina. 
 
07079 - Izvedba fekalne kanalizacije v Grgarju – iz naslova takse 
Izgradnja dela sekundarne kanalizacije ( ki ni bila zgrajena v okviru projekta Mrzlek ) v vasi 
Grgar je bila s pogodbo o vodenju investicij zaupana Javnemu podjetju Vodovodi in 
kanalizacija. Zaradi težav pri pridobivanju služnosti investicija ni bila realizirana v celoti. 
07083 - Kanalizacija Dornberk - iz naslova takse   
Realiziran je bil prvi del navezave kanalizacije v Dornberku na kolektor proti ČN  Prvačina  
(izgradnja dela kanalizacije po Prešernovi ulici, izgradnja dela FK ob PSO Dornberk ). Zaradi 
težav s soglasji pa je bila izgradnja drugega dela navezave ( cca. 100 m FK) prenešena v 
leto 2012. 
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07084 - Kanalizacija Branik s čistilno napravo – iz naslova takse  
Zgrajen je  183 m dolg odsek kanala FK2.1 od revizijskega jaška FRJ2.6 na kanalu FK2, do 
revizijskega jaška FRJ2.1.4 na kanalu FK2.1, kjer se naveže na že zgrajeni krajši odsek 
kanala proti Britofu. Obravnavan odsek kanalizacije poteka v celoti v državni cesti in je 
dimenzije DN250. Za sklop kanalizacije, ki sledi zgrajenemu pa so bila razpoložljiva sredstva 
na proračunski postavki premajhna in smo zato nadaljevanje gradnje premaknili v leto 2012. 
07146 - Kanalizacija Šmihel – iz naslova takse 
Za predvideno izgradnjo črpališča fekalne kanalizacije v sistem ČN Ozeljan še nismo uspeli 
pridobiti gradbenega dovoljenja. Izgradnjo  še nedograjene fekalne kanalizacije smo sicer 
združili z izgradnjo ČN Ozeljan v skupni zahtevek za EU kohezijska sredstva (glej postavko 
07181 - Varovanje porečja reke Vipave) 
07149 - Kanalizacija v Novi Gorici - iz naslova takse  
Bila je izvedena le slaba tretjina planirane izgradnje kanalizacijskega omrežja v Novi Gorici . 
Rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja zaradi poškodb in dotrajanosti: sanacija kanala A 
na cesti IX. Korpusa. Postavka ni bila realizirana v planiranem obsegu , ker javni razpis ni 
uspel zaradi pritožb ponudnikov. 
07175 - Centralna čistilna naprava mesta Nova Gorica 
Višina sredstev 350.000 eur, porabljeno 267.559,76 eur. Izdelala se je projektna in 
ekonomska dokumentacija za pridobitev sredstev. 
07181 Varovanje porečja reke Vipave 
Planirane aktivnosti niso izvedene v celoti. Delno je pripravljena dokumentacije za prijavo na 
sredstva EU skladov, ČN za Šempas in Ozeljan, kanalizacija Šmihel, Ozeljan, Šempas. 
Izdelani so idejni projekti za območje Ozeljana in Šmihela ter DIIP za celotno območje ( 
investicijo), izvedena revizija PGD projektne dokumentacije ČN, izdelana je bila Cost benefit 
analiza.  
07214 - Izgradnja male ČN naselja Lohke (iz naslova takse) 
Pripravljena je projektna naloga in programska zasnova (faza zbiranja najboljše tehnične 
rešitve).  
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
 
Proračunske postavke : 
07164 - Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 
Višina sredstev 40.000 eur, porabljeno 8.125,20 eur,  
Poplačilo obveznosti je bilo izvedeno, obračunan je bil strošek vzdrževanja baze katastrov, ni 
bil obračunan strošek za vzdrževanje katastra vodovoda in kanalizacije ter za izdelavo 
katastra pokopališč. 
 
 
1603 - Komunalna dejavnost 
16039001 Oskrba z vodo 
Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o varstvu okolja 

 Sklep o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. (  
            Uradne objave št. 17/99, datum objave 28.10.1999) 

 Odlok o oskrbi s pitno vodo ( Uradne objave št. 25/ 02, objava 14.11.2002) 

 Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 

  Z izgradnjo » vodovoda Mrzlek«  smo dosegli večino dolgoročno zastavljenih ciljev    
            preskrbe s pitno vodo na območju Trnovsko Banjške planote in Vipavske doline, s   
            prenovo črpališča Mrzlek pa zagotovili izboljšanje kvalitete pitne vode in zagotovili  
            nadzor nad njeno distribucijo.  
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 Zgradili smo 1900 m sekundarnega vodovodnega omrežja in vzpostavili pogoje za     
            priklop  40 novih priključkov. 

 S prenovo črpališča Mrzlek je izboljšana kvaliteta pitne vode in zagotovljen nadzor  
            kvalitete na celotnem območju oskrbe s pitno vodo iz tega črpališča.  
 
Proračunske postavke: 
07086 - Izdelava projektne dokumentacije 
Pripravo projektne dokumentacije smo financirali iz konkretnih proračunskih postavk za 
posamezne investicije. 
07090 - Prestavitev vodovoda – Suhi zadrževalnik Pikol 
Višina sredstev 116.000 eur, porabljeno 68.263,81 eur. Izvršena so dela v okviru predvidene 
postavke, ostala dela potrebna za dokončanje investicije se bodo izvedla v letu 2012. 
07094 - Vodovod  v Dornberku 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras 
vodovodov.  
Rekonstrukcija je realizirana kot je bilo planirano. Gradnja se je sicer pokrivala iz postavke za 
izgradnjo kanalizacije in deloma iz EU sredstev – zaščita vodnega vira Mrzlek (glej tudi  
07083 - Kanalizacija Dornberk ). 
07097 - Vodovod  v Prvačini 
Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v 
bližini tras vodovodov ( glej tudi 07078 - Kanalizacija Prvačina). Zaradi izpada  pri gradnji 
kanalizacije ni prišlo niti do rekonstrukcije vodovoda. 
07098 - Vodovod Branik 
Postavka je nastala z rebalansom. Obnovljen je vaški vodovod od  Branik št. 136 do Branik 
št. 142.  
07104 - Vodovod v Čepovanu 
Najnujnejši posegi v skladu s sanacijskim programom (obnova vodovoda in ureditev oskrbe z 
vodo, ki je njena kvaliteta nadzorovana v skladu z določili HACCP) so bili izvedeni  v letu 
2010 in le deloma v letu 2011. Za celovito rekonstrukcijo vodovoda pa bo poskrbljeno 
sočasno z gradnjo ČN Čepovan ( v letih 2012, 2013, 2014). 
07151 - Zaščita vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo Trnovsko-
Banjške planote in Vipavske doline 
V letu 2011 so se začeli pojavljati pri izvajalcu gradnje ( Primorje d.d.) problemi z dobavami 
materialov in predvsem s plačili podizvajalcev in dobaviteljev. Glede na navedeno so na 
posameznih objektih nastale manjše zamude pri zaključevanju del. S sprotnim prilagajanjem 
in deli na več objektih hkrati   smo  kljub tem uspeli zagotoviti planirano realizacijo. Del plačil  
je bil prenesen v leto 2012 (zato na videz manjša realizacija). 
Pregled po posameznih odsekih: 
Gradbena in montažna dela so zaključena na  naslednjih odsekih, ki so tudi že v uporabi: 
1. Odsek 3 Občinska meja – Zalošče  
2. Odsek 4 Zalošče – Steske 
3. Odsek 5 Dornberk – Vogrsko 
4. Odsek 6 Vogrsko – Volčja Draga 
Za ostale odseke in objete pa velja: 
5. Odsek 7 Dornberk – odcep za Gradišče 
     - gradbena in montažna dela zaključena 
 - odsek je  v uporabi 
6. Odsek 8 Potok pri Dornberku  
     - gradbena in montažna dela zaključena 
 - izvedena meteorna, fekalna in kabelska kanalizacija za JR na Stritarjevi ulici 
 - izvedena meteorna, fekalna in kabelska kanalizacija za JR na Prešernovi ulici 
 - odsek je v uporabi 
7. Odsek 9 Gradišče – Renški Podkraj  
     - gradbena in montažna dela zaključena, odsek  v celoti v uporabi.  
8. Odsek Martinuči – Merljaki -A 
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- gradbena in montažna dela zaključena 
- odsek je v uporabi 

9. Odsek Martinuči – Merljaki -B 
- gradbena in montažna dela zaključena 
- odsek je v uporabi 

10. Odsek Martinuči – Merljaki -C 
     - gradbena in montažna dela zaključena  
 - odsek je  v uporabi 
11. Odsek 0.3 Vodohran Kromberk – Grčna:          

- v uporabi 
12. Odsek 0.4 Koren – Italija: 
 - gradbena in montažna dela zaključena 
 - odsek  v uporabi 
13. Odsek 0.5 Nad tunelom – Italija:  

-    istočasno je obnovljen še cevovod fi 500 (za Šempeter) v dolžini 190m  
-    odsek je v uporabi 

14. Rezervoar Panovec:  
- objekt je zaključen in v uporabi, pridobljeno uporabno dovoljenje 

15. Rezervoar Panovec – elektro vodi:  
- zaključeno in v uporabi, pridobljeno uporabno dovoljenje 

16. Rezervoar Panovec – TK vodi:  
- zaključeno in v uporabi, pridobljeno uporabno dovoljenje 

17. Hidroforna postaja Bevkovo:  
- objekt zaključen in v uporabi 

18. Objekt Črpališča Bevkovo:  
     -     zaključen 
 - odsek je v uporabi 
19. Elektro instalacije Bevkovo:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi 
20. VH Damber II. – VH Damber III.:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
21. Elektro instalacije Damber:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi 
22. Rezervoar Damber III.:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
23. Črpališče elektro oprema:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
24. KBV 20 KV TP Podgabrijel 1-TP Podgabrijel 2:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
25. TP Podgabrijel 2:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
26. Kablovod 0,4 KV – priključek črpališča:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
 - tehnična dokumentacija v celoti dostavljena 
.  -  na objektu pomanjkljivosti ni 
27. Odsek Damber III – Ravnica:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
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 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
28. Rezervoar Ravnica: 
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
 - tehnična dokumentacija v celoti dostavljena 
.  -  na objektu bistvenih pomanjkljivosti ni 
29. Rezervoar Ravnica elektro dela:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
30. Rezervoar Ravnica dostopna cesta:  
 - pogodbena dela na objektu so zaključena 
 - odsek je v uporabi-pridobljeno uporabno dovoljenje 
31. Odsek Ravnica – Grgar: 
 - gradbena in montažna dela zaključena 
 - dodatno izveden del razvoda po naselju Zagorje  
 - izvedena je nosilna plast asfalta 
 - odsek je v uporabi v uporabi 
32-49.  Odseki na območju naselja Grgar:  
 - gradbena in montažna dela zaključena 
 - dodatno izvedeni odseki fekalne kanalizacije 
 - dodatno izvedeni odseki meteorne kanalizacije 
 - dodatno izvedeni odseki vodovoda 
 - odseki so v uporabi razen fekalne kanalizacije 
50. Odsek VH Slatna – Bitež:  
 - gradbena in montažna dela zaključena 
 - odsek v uporabi 
51. Elektro instalacije VH Slatna:  

.- zaključeno in v uporabi 
52. VH Bitež:  

- zaključeno in v uporabi 
53. Elektro instalacije VH Bitež:  

- zaključeno in v uporabi 
54. Odsek Dragovica – Grgarske Ravne – Zabrdo:  
 - odsek je zaključen 
 - odsek  je v uporabi  
55. Elektro instalacije Grgarske Ravne:  

- Gradbena dela so izvedena.  
- objekt je v uporabi 

56. Odsek Bate – Lohke – VH Banjšice:  
 - gradbena in montažna dela zaključena 
 - odsek v uporabi 
57. Črpališče Bate:  
    - objekt je zaključen in v uporabi 
58. VH Banjšice: . 
 - objekt je zaključen in v uporabi 
59. Črpališče Banjšice:  
 - objekt je zaključen in v uporabi 
 

07155 - Vodovod Šmihel 
Zgrajeni priključki vodovodnega omrežja Na Hribu, zaradi nerešene pritožbe soseda 
investicija ni zaključena v celoti. 
07159 – Vodovod Stara gora 
Izvedena je bila rekonstrukcija vodovoda v Rožni dolini – območje Stara gora. 
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07160 - Vodovod v Novi Gorici (M. Štrukelj)  
Postavka je realizirana v celoti : rekonstrukcija vodovoda pod Kostanjevico ( DN 500), 
obnova vodovoda na Ledinah (št. 139 do št. 169), prestavitev vodovoda na Erjavčevi ulici. 
07195 - Vodovodno omrežje Bonetovšče – Fajdigovšče  
Plan je realiziran v celoti: izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja Bonetovšče II. 
Faza Odsek 9 in vodovoda  Kozarovšče . 
07196 – Subvencioniranje cene GJS – vodooskrba 
Cena ni bila subvencionirana, ker niso bili izpolnjeni zakonski pogoji. 
07197 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture   
Planirane investicije so bile izvedene v celoti, izvedena je bila obnova vodovoda v ulici 
Jožeta Mihevca in nekatere manjše obnove dotrajanih vodovodov. 
07219 Vodovod Grgar- Fobca   
Postavka je realizirana le delno ker novelacija  projektne dokumentacije  za vodovod Grgar – 
Fobca ni bila zaključena v prejšnjem letu. 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o graditvi objektov ZGO 1-b,  Zakon o urejanju prostora-ZUREP, Odlok o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Z vzdrževanjem pokopališč v letu 2011 smo ohranili standard oz. nivo vzdrževanja iz 
preteklih let. Zaradi pomanjkanja sredstev pa nismo uspeli doseči cilja -  zadržati primeren 
standard pokopališč, zavarovanje poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje 
njihove funkcionalnosti.  
 
Proračunske postavke: 
07107 - Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 
Proračunska postavka se je z rebalansom povečala iz 80.000 EUR na 86.240 EUR. 
Postavka je bila realizirana v celoti. Mestno pokopališče v Stari Gori je zasnovano  kot park, 
ki ga je potrebno temu primerno redno vzdrževati. Vzdrževati pa je potrebno tudi grobna 
polja, kompleks žarnih grobov in poslovilne objekte in vso ostalo infrastrukturo. Potrebno je 
praznično dežurstvo z usmerjanjem prometa in plačilo stroškov (zavarovanje, voda, elektrika, 
pobiranje najemnin…) V okviru rednega vzdrževanja so bili na podlagi posebnega JN 
izvedeni tudi prekopi po kolobarni dobi za sprostitev prostih grobnih mest. 
07108 -  Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori s poslovilno dvorano 
Proračunska postavka: 16.000 EUR. Realizacija: 11,6%. Sredstva so bila namenjena pripravi 
projektne dokumentacije. Pri izvedbi JN je prišlo do zapletov oz. pritožb zato je bila postavka 
bila postavka le delno realizirana zato tudi prvotno zastavljen cilj projekta ne bo dosežen. 
07109 - Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti 
Proračunsko postavka: 158.600 EUR. Postavka je bila realizirana v celoti. S tem pa smo tudi 
dosegli letni cilj. V okviru proračunske postavke smo izvedli naslednja dela: 

 Izvajali smo še manjša zaključna dela na poslovilnem objektu v Šempasu, uredili  
spremembo gradbenega dovoljenja in oddali ostalo potrebno dokumentacijo za 
tehnični pregled objekta. 

 V Vitovljah je bil poslovilni objekt zgrajen, v pripravi je dokumentacija za tehnični 
pregled objekta. 

 V Dornberku je bil izveden pretežen del rekonstrukcije poslovilnega objekta. 

  V Braniku so bila izdelana pokopališka vrata. 

 V Solkanu  so bila izvedena kamnoseška dela II. Faze žarnega pokopališča. 

 Za sanacijo opornih zidov in ureditev kolumbarijev na Kromberškem pokopališču pri 
Sv. trojici je bila izdelana projektna dokumentacija PGD.  

 
16039003 Objekti za rekreacijo 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja 

 Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
V letu 2011 smo pretežno ohranili standard vzdrževanja iz preteklih let s tem pa je bil tudi 
letni cilj dosežen. 
 
Proračunske postavke: 
07110 - Vzdrževanje zelenic, parkov in nasadov 
Proračunska postavka: 301.500 EUR. Realizacija je 100%. Sredstva so bila porabljena za 
vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, drevnin, 
okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, zalivanje zelenic, korit in nasadov ter 
odstranitev suhih dreves). 
07111 Ureditev parka Rafut 
Proračunsko postavko smo zaradi nujnih dodatnih del s prerazporeditvijo povečali iz  4.000 
EUR na 7.000,00EUR. Izvajana so bila redna vzdrževalna dela v parku Rafut (košnja 
zelenic, obrezovanje dreves in čiščenje podrasti…). Žal je zadnji račun prispel prepozno za 
plačilo iz proračuna 2011 iz česar sledi  realizacija 64,4%. 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Letni cilj v letu 2011 je bil le delno dosežen in sicer z nabavo zastav in drogov. Zaradi priprav 
nove študije okrasitve, niso bili nabavljeni novi okraski in letni cilj ni bil dosežen. Nov cilj po 
študiji predvideva bogatejšo okrasitev po vzoru Ljubljane zato je tudi nov cilj kot nov projekt 
postavljen na višjo raven. 
 
Proračunske postavke: 
07113 - Praznično urejanje naselij 
Proračunska postavka:  32.000 EUR Izvedli smo Božično-novoletno okrasitev mesta 
2010I2011 z montažo obstoječe okrasne opreme in manjšo nabavo nove. Stroški so 
poravnani  iz proračuna 2011 in predstavljajo glavni del postavke. Nabavljene so bile 
nadomestne zastave, redno  je bilo izvajano tudi praznično  izobešanje zastav. Zaradi 
odločitve, da se v letu 2012 prenovi celotno novoletno okrasitev, se je odločilo, da se v letu 
2011 ne nabavlja več novih okraskov. V zvezi z navedenim je realizacija 92,2%. 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o varstvu okolja 

 Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
V letu 2011 smo pretežno ohranili standard vzdrževanja in urejanja iz preteklih let s tem pa je 
bil tudi letni cilj dosežen.  
 
Proračunske postavke: 
07114 - Splošna komunalna dejavnost 
Proračunska  postavka  13.000 EUR . Realizacija 100%. Sredstva so bila porabljena za 
redno pometanje javnih prometnih površin: cestišč, pločnikov, parkirnih površin, trgov, … v 
Novi Gorici, Solkanu, Kromberku in Rožni Dolini. Intenzivnost pometanja javnih površin je 
odvisna od kategorije javne površine. Pogostost je intenzivnejša v centru mesta, kjer je 
izvajalec pometal tedensko, enkrat do dvakrat mesečno pa je izvajal pometanje  po ulicah 
izven centra mesta. Pogostost pometanja je bila prilagojena  tudi letnemu času in 
vremenskim razmeram. V okviru te proračunske postavke je bilo plačano vzdrževanje fontan, 
popravilo komunalne opreme, plačani stroški za el. energijo ter vodarino za potrebe fontan in 
namakanj nasadov. 
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07115 - Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 
Proračunsko  postavko smo z rebalansom povečali iz  10.000 EUR  na 13.000 EUR. 
Sredstva so bila porabljena za montaža varnostnih količkov,nabavo in montažo ter obnovo 
parkovnih klopi na odprtih  javnih površinah  v mestu in primestnih naseljih. Sredstva so bila 
porabljena tudi za izdelavo in montažo označevalnih znakov in opozoril. Zaradi prepozno 
prispelega računa je realizacija nižja. 
07116 - Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 
Postavka: 93.400 EUR. Postavka je bila realizirana v celoti. Sredstva so bila porabljena za 
vzdrževanje in dežurstvo v javnih sanitarijah na avtobusni postaji v Novi Gorici, vzdrževanje 
razsvetljave in signalizacije ter čiščenje površin v garažnih hišah, servisiranje gasilnih 
aparatov v garažnih hišah…ter dežurstvo in izvajanje vzdrževanja in na tržnici v Novi Gorici.  
07117 - Hortikulturna ureditev mesta 
Proračunsko  postavka: 40.000 EUR. V okviru hortikulturne ureditve mesta smo nadaljevali z  
zasaditvijo  nadomestnih dreves in živih mej. Izvedli smo tudi poseke poškodovanih dreves 
po neurju in dreves po odobritvi hortikulturne komisije. Izvedeni  so bili tudi izkopi in izrezi 
panjev podrtih dreves in sanacije manjših delov zelenic. Izvajano je bilo tudi višinsko 
obrezovanje in odstranitev borovega prelca na mestnih parkih. Realizacije je delno manjša 
zaradi prepozno prispelega računa izvajalca, deloma pa zaradi neizvedenih posekov dreves 
zaradi pritožb posameznih stanovalcev stanovanjskih blokov. 
  
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)  
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Zakonske in druge pravne podlage 
Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan razpolaganja s stavbnimi zemljišči Mestne 
občine Nova Gorica   
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 
Izvedeni so bili nakupi v skladu s planom pridobivanja zemljišč. 
 
Proračunske postavke: 
07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring,  nove izmere in dograditev komunalne 
infrastrukture) 
Višina sredstev 120.000 eur, porabljeno 48.532,81 eur. Izvedla se je projektna 
dokumentacija za suhi zadrževalnik in meteorni odvodnik Lavričeva, projektna dokumentacija 
za meteorno odvodnjo območja pod Kekcem  in ureditev odvodnjavanje v naselju Vetrišče.  
Niso se izvajala dela na projektu Majske poljane. Predvidena dela se bodo izvedla v letu 
2012.  
7120   Programi opremljanja 
Višina sredstev 25.000 eur, porabljeno 23.637,72 eur. za program opremljanja ob Gasilskem 
domu, kanalizacijo Prvačina in projektna dokumentacija za podaljšek Lavričeve v sklopu 
OPPN ob Gasilskem domu. 
07121 Projektna dokumentacija (študije in idejne zasnove komunalne infrastrukture) 
Višina sredstev 25.000 eur, porabljeno 0,00 eur. Projekt Park znanja je bil ustavljen. Ostala 
predvidena dela se bodo izvedla v letu 2012 
 
16069002 Nakup zemljišč 
Zakonske in druge pravne podlage 
Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan razpolaganja s stavbnimi zemljišči Mestne 
občine Nova Gorica   
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Izvedeni so bili nakupi v skladu s planom pridobivanja zemljišč. 
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Proračunske postavke: 
07122 - Nakup zemljišč in stavb 
Višina sredstev 470.000 eur, porabljeno 268.376,11 eur. Izvedeni so bili nakupi v skladu z 
planom pridobivanja zemljišč. Ostali nakupi se bodo izvedli v skladu z potrjenim planom 
nakupov v letu 2012. 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1804 Podpora posebnim skupinam 
18049001 Programi veteranskih organizacij 

 
Proračunske postavke: 
07123 - Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Proračunska postavka: 12.000 EUR. V okviru te proračunske postavke smo izvedli 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. Posebej  so bila naročena in izvedena tudi dela pri sanacijah 
spomenikov ter obnovitvenih črkoslikarskih delih ipd., vendar zahtevkov za ta dela ni bilo 
toliko, kot v preteklih letih, zato je realizacija temu primerna. Letni cilj je dosežen. Glavni cilj 
pa je izdelati kataster spomenikov in spominskih obeležij, opredeliti njihove upravljavce, 
ohraniti nivo vzdrževanja na spomenikih ki so že vzdrževani v primernem standardu ter 
zagotoviti vzdrževanje na nevzdrževanih spomenikih, tako da se ohranijo tudi zanamcem. 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o subvencioniranju pitne vode v sušnih obdobjih na območju MONG 
Letni izvedbeni cilji podprograma: 
Letni cilj je bil dosežen, saj so se gasilci potrudili, da so izpolnili zahteve pravilnika o 
subvencioniranju prevoza pitne vode v sušnih obdobjih in omogočili prebivalcem na 
območjih, kjer še ni zgrajeno vodovodno omrežje, osnovne življenjske pogoje. Proračun pa je 
zagotovil za to potrebna sredstva. 
 
Proračunske postavke: 
07125 - Subvencije za prevoz pitne vode 
Proračunska postavka se je z rebalansom in prerazporeditvami povečala iz 10.000 EUR na 
23.829 EUR zaradi daljših sušnih obdobij in potreb po prevozih pitne vode in upravičenosti 
do subvencioniranja prevoza pitne vode. Sredstva so bila porabljena v celoti. MONG v 
proračunu zagotavlja sredstva za prevoz pitne vode gospodinjstvom v času sušnih obdobij v 
skladu z pravilnikom o subvencioniranju prevoza pitne vode. Prevoz pitne vode izvajajo 
gasilske enote: Nova Gorica, Dornberk in Čepovan. Največ prevozov opravi enota v Novi 
Gorici, sledi mu Čepovan. Le izjemoma opravi kakšen prevoz tudi enota v Dornberku, saj je 
tam območje s pretežno urejenim vodovodnim omrežjem. 
 
 
08 – OKOLJE IN PROSTOR 
 
Glavni program: 0402 Informatizacija uprave 
Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura 
Proračunska postavka: 08.001 Vzdrževanje in nadgradnja PISO 
V delu vsebine postavke, ki služi oddelku, je bila plačana storitev rednega vzdrževanja 
prostorskega informacijskega sistema Mestne občine Nova Gorica na spletnih straneh. 
Porabljena so bila sredstva v načrtovanem obsegu. 
 
Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
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Zasledovan je bil cilji programa, izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega 
življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega 
okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja. 
Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
Proračunska postavka: 08.002 Evropski okoljski projekti 
Za izvajanje strateškega projekta Adria A v letu 2011 sredstev nismo porabili v načrtovanem 
obsegu, ker večina študij in dokumentacije, ki so jo naročili partnerji, ki strokovno pokrivajo to 
področje, še ni bilo zaključenih. Tudi forum, kjer je predvideno delovanje občin, še ni bil 
ustanovljen in še ni začel delovati. 
 
Proračunska postavka: 08.003 Program varstva okolja 
Večji del postavke je bil namenjen za izdelavo strateške karte hrupa, ki pa bo zaradi več 
razlogov lahko izdelana šele v letu 2012. Porabljena so bila sredstva za monitoring 
tigrastega komarja na območju mesta Nove Gorice in za izvedbo meritev hrupa na 
prireditvah v mestu. 
 
Proračunska postavka: 08.004 Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 
Tradicionalna vsakoletna akcija Evropski teden mobilnosti je bila izvedena s sodelovanjem 
vrste zavodov, šol, društev in zunanjih akterjev. Akcijo na nacionalnem nivoju podpira 
Ministrstvo za okolje in prostor ter nudi komunikacijsko podporo, izvedbo dejavnosti pa 
zagotavlja proračunska postavka. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu.  
 
Proračunska postavka: 08.005 Ekološka merilna postaja 
Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru državne 
mreže. MONG vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov na spletni strani 
MONG. V letu 2011 smo porabili sredstva za vzdrževanje spletne aplikacije ter za izdelavo 
dodatnih vsebin v aplikaciji, za spletni modul veter vektor in spletni modul vetrna roža. 
 
Proračunska postavka: 08.014 Sonaravni razvoj okolja 
Postavka zagotavlja sredstva za pripravo projektov za razpise evropske komisije. Ker v 
lanskem letu sredstev za ta namen nismo potrebovali, smo jih prerazporedili na druge 
postavke. 
 
Proračunska postavka: 08.015 EuropeAid – We Are The Planet 
Projekt se je začel v začetku leta, izvedba nalog v okviru projekta pa šele proti koncu leta, 
zato realizacija ne more biti realno razvidna. Sredstva smo porabili za nakup računalniške 
opreme za didaktični center, za potne stroške za udeležbo na sestankih pri vodilnem 
partnerju in za stroške priprave prvega poročila. Financiranje projekta poteka z avansnimi 
nakazili. V lanskem letu smo prejeli avans v višini 5.000 €. 
 
Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Uresničen je bil cilj programa, omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem 
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov 
in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. 
Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Dosežen je bil cilj podprograma, vzpostavitev in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov. 
Proračunska postavka: 08.006 Uskladitve državnih katastrov in evidence zemljišč 
Proračunska postavka ni bila izkoriščena v načrtovani višini, saj do potrebe usklajevanja 
državnih katastrov in evidence zemljišč v proračunskem obdobju ni prišlo. 
 
Podprogram: 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
Proračunska postavka: 08.007 Nadzor nad kvaliteto voda in tal 
Sredstva postavke smo koristili za izvedbo monitoringa površinskih vod v MONG za tekoče 
leto. Izvedena sta bila dva zajema in analize vzorcev  ter priprava poročila. Poleg tega smo s 
sredstvi na tej postavki opravili tudi analizo prahu, zajetega v okolici Livarne Gorica. 
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Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje 
Dosežen je bil namen in cilj podprograma, zagotavljanje vzdržnega prostorskega 
razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun 
uravnoteženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev 
urejanja prostora in varstva okolja. 
Proračunska postavka: 08.008 Strateški prostorski akti 
Namen in cilj postavke je bil dosežen, saj priprava strateških prostorskih aktov določa 
usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za 
vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. Nadaljeval se je postopek priprave 
občinskega prostorskega načrta in presoja vpliva izvedbe plana na okolje. Usklajen 
dopolnjeni osnutek načrta je bil posredovan pristojnemu ministrstvu v javno razgrnitev in 
pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Pripravljale so se študije poplavnosti 
najbolj perečih območij v občini. Postavka je bila izkoriščena v pretežnem delu načrtovanega 
obsega. 
 
Proračunska postavka: 08.009 Izvedbeni prostorski akti 
Namen postavke, da se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine podrobneje 
načrtujejo posamezne prostorske ureditve, je bil uresničen. Dosežen je bil tudi cilj postavke, 
da se z izvedbenimi prostorskimi akti določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, 
lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi. V sprejem sta 
bila mestnemu svetu posredovana občinska podrobna prostorska načrta Center za ravnanje 
z odpadki in Cesta na Bonetovšče, v obravnavo je bil mestnemu svetu predložen dopolnjeni 
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob gasilskem domu. Razgrnjen in 
javno je bil obravnavan dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Vodovodna. Postavka je bila zaradi upočasnjenega postopka presoje okoljske ustreznosti 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Ronket izkoriščena le v dobršnem delu 
načrtovanega obsega. 
 
Proračunska postavka: 08.010 Delavnice, natečaji in evropski programi 
Dosežen je bil namen in cilj postavke, trud za pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev za 
odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor. Pripravljena so 
bila izhodišča za delavnico o ureditvi osrednjega prostora mesta. Izvajala se je edukativna 
delavnica za mlajšo populacijo Igriva arhitektura. Postavka je bila, zaradi obsežnejših priprav 
na zahtevno delavnico o urejanju mestnega središča ter zaradi prilagajanju terminov 
izvajanja delavnice Igriva arhitektura šolskemu letu, izkoriščena le v manjšem delu 
načrtovanega obsega. 
 
 
09 – GOSPODARSTVO IN RAZVOJ 
 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje z 
občinami iz tujine na področju gospodarstva, kulture, športa in ostalih področjih. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  Regionalni razvojni program Goriške regije 
2007 -2013 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  Mestna občina Nova Gorica želi postati mednarodna 
konkurenčna in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in 
trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Mestna občina Nova Gorica tudi solidarno mesto. Cilj 
mednarodnega sodelovanja je izmenjava izkušenj , promocija občine, vključevanje v evropske  
projekte in izvedba humanitarnih projektov   
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0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa: glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z 
mednarodno aktivnostjo občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa:  promocija, pridobivanje sredstev iz EU, izvedba humanitarnih 
projektov 
 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev programa: 
 
Redne stike z mesti smo izvajali s poudarkom na tistih mestih, kjer se kaže tudi možnost 
gospodarskega sodelovanja. Izvedena je bila tudi prva skupščina EZTS, imenovan predsednik in 
podpredsednik skupščine. V letošnjem letu pričakujemo realizacijo konkretnih projektov v okviru 
EZTS. Z veleposlaniki tujih držav , ki so akreditirani na območju republike Slovenije ter pristojnimi za 
Slovenijo iz drugih držav smo posebno pozornost namenili spodbujanju gospodarskega sodelovanja      

 

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 

Opis podprograma; 
Podprogram zajema plačevanje članarine različnim mednarodnim organizacijam. Članstvo v 
mednarodnih organizacijah nam omogoča sodelovanje in promocijo občine. Sodelovanje obsega 
predvsem iskanje potencialnih partnerjev in izvedbo skupnih evropskih projektov, ki se sofinancirajo 
preko evropskih razpisov (kohezijska politika 2007-2013). Sodelovanje poteka tudi na področju 
turizma saj se MONG promovira v  publikacijah in v njihovem informacijskem kotičku.    
Zakonske in druge pravne podlage: 
Statut MONG, Proračun MONG 
Dolgoročni cilji podprograma: 
Mestna občina Nova Gorica želi postati mednarodna konkurenčna in v mednarodno okolje odprto 
mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Mestna 
občina Nova Gorica tudi solidarno mesto. Cilj mednarodnega sodelovanja je izmenjava izkušenj , 
promocija občine, vključevanje v evropske  projekte in izvedba humanitarnih projektov 
 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
 
V okviru organizacije v kateri Mestna občina Nova Gorica na podlagi zaveze o pristopu plačuje 
članarino smo aktivno sodelovali i s prispevki na dogodkih. Obveznosti iz članstva so bile izpolnjene. 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma:  promocija občine, vključevanje in izvedba mednarodnih 
projektov. Uspešnost doseganja teh ciljev bomo zasledovali s spremljanjem števila aktivnih nastopov 
predstavnikov MONG na srečanjih organov EU in mednarodnih konferencah, število projektov 
sofinanciranih iz sredstev EU, števila udeležb na promocijskih dogodkih v tujini.    

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
Ocenjujemo, da so stroški oziroma razmerje med stroški in pričakovanimi koristmi ugodni, saj 
sodelujemo s tistimi partnerji, ki lahko zagotovijo ustrezno prepoznavnost in promocijo našega 
območja.   

 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09001 -  AACC Alpe Jadranski center za čezmejno sodelovanje 

AACC-Alpe-jadranskemu centru za čezmejno sodelovanje Mestna občina Nova Gorica od  
leta 2007 plačuje članarino, ki nam omogoča sodelovanje in promocijo občine v Celovcu 
(Avstrija). Z Centrom redno in aktivno sodelujemo, v glavnem na promociji občine.  
 
09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 

V letu 2011 smo preko javnih razpisov izbrali izvajalce za izvedbo prireditev Goriško poletje 
in Goriška plaža. Financirali smo tudi decembrske dogodke in silvestrovanje na Bevkovem 
trgu in na Kidričevi ulici. Na vseh treh prireditvah je nastopilo več kot 60 glasbenikov in 
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drugih nastopajočih. Vse tri prireditve je obiskalo preko 80.000 obiskovalcev. Meseca maja 
pa smo v sodelovanju z Goriškim muzejem postavili tradicionalni mlaj pred občinsko stavbo.  
 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilje je vzpodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  Program aktivne politike zaposlovanja v 
Republiki Sloveniji 

 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko programov javnih del. 
 
Dolgoročni cilji glavnega programa: zmanjševanje brezposelnosti 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: stopnja brezposelnosti v Mestni občini Nova 
Gorica vztrajno narašča, uspešno smo realizirali sofinanciranje brezposelnih oseb, na razpisu za 
subvencioniranje zaposlitve težje zaposljivih oseb pa je bil zelo nizek odziv. Subvencionirali smo le 
eno delovno mesto. V letošnjem letu smo se  zaradi tega dogovorili z Zavodom za zaposlovanje, OE 
Nova Gorica, da ciljno skupino brezposelnih nekoliko razširimo in damo možnost delodajalcem, da 
najdejo ustrezne brezposelne ljudi za delo.   

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Opis podprograma: 
Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov. 
Zakonske in druge pravne podlage: Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, 
Državni program javnih del, Proračun MONG, Odlok  o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 
Dolgoročni cilji podprograma: zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev;  Mestna občina Nova Gorica že vrsto let spodbuja 
zaposlovanje predvsem težje zaposljivih oseb in sicer preko programov javnih del in subvencioniranja 
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb. Program javnih del se je izkazal za zelo uspešnega, 
pri subvencioniranju zaposlovanja brezposelnih pri delodajalcih pa bomo v letošnjem letu  sofinancirali 
zaposlovanje širših ciljnih skupin brezposelnih, saj v lanskem letu pri delodajalcih ni bilo posebnega 
zanimanja, ker je bilo zelo težko dobiti tak profil brezposelnega, ki bi ustrezal pogojem razpis.  
 
Letni izvedbeni cilji podprograma: zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

 Zastavljeni cilji so bili doseženi  preko sofinanciranja  programa javnih del in preko razpisa za 
zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb.   

 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09003 – Nova delovna mesta in samozaposlitve 

V letu 2011 smo objavili Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest. Ker so bili 
upravičenci podjetja, ki zaposlijo težje zaposljivo osebo, je na razpis prispela samo ena 
vloga. Realizirana je bila ena zaposlitev težje zaposljive osebe.  
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 09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 
Za leto 2011 je Zavod za zaposlovanje RS, območna enota Nova Gorica, odobril v 
razpisanem programu javnih del 17 zaposlitev brezposelnih oseb v 10 inštitucijah in društvih, 
ki delujejo na področju socialnega varstva in izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica. 
Med njimi so društvo invalidov, oba domova upokojencev ter druge inštitucije, ki delujejo z 
invalidi, z mladimi, z zasvojenimi in ljudmi z motnjami v duševnem razvoju.  
Delež financiranja za brezposelne osebe je 60% Zavod za zaposlovanje in 40% Mestna 
občina Nova Gorica, oziroma 28% v primeru, da je zaposlena oseba invalid.  
Zaradi pomanjkanja sredstev je iz financiranja Zavoda za zaposlovanje izpadlo 7 inštituciji in 
eno invalidsko društvo, ki že vsa leta izvajaj svoj osnovni program s pomočjo javnih del. Zato 
jim je Mestna občina Nova Gorica ta javna dela odobrila s 100% lastnim financiranjem. 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe: 
Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, 
pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdove in gozdno infrastrukturo, ki je v lasti 
Mestne občine Nova Gorica. Delež v skupnih odhodkih je 0,9 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni 
in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v naslednjih nacionalnih, evropskih  in regionalnih dokumentih: 
- Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 
- Programu razvoja kmetijstva 2007-2013 
- Regionalni razvojni program za Goriško za obdobje 2007 – 2013 
Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 -2013(2006/C 
319/1) 
Uredba komisije (ES št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, 
Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 pogodbe pri državni pomoči za majna in 
srednja podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe(ES) št. 
70/2001 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

 

Opis glavnega programa 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:  Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz 
ciljev, zastavljenih v naslednjih nacionalnih in regionalnih dokumentih: 
- Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 
- Programu razvoja kmetijstva 2007-2013 
- Regionalni razvojni program za Goriško za obdobje 2007 - 2013   

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, predvideni za celotno obdobje 2007-2013. 
Ukrepi so naravnani k: 
- povečanju konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, 
- diverzifikaciji dejavnosti, 
- zagotavljanju primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, 
- ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine.  
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Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in 
zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega 
dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo 
spodbujali naložbe v:- kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,- zavarovanje kmetijskih 
pridelkov in živali,- arondacije (zaokroževanje kmetijskih zemljišč),- kakovostne kmetijske proizvode 
- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje,- dopolnilne dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih,- naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih,- naložbe v nekmetijske 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,- pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.   

S podporami projektom za ohranjanje in razvoj podeželja bomo izboljšali kakovost življenja na 
podeželju, pripomogli k ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter biotske pestrosti. Podrobneje so 
posamezni projekti opisani v nalogah in programih. 

V gozdovih v lasti Mestne občine Nova Gorica moramo zagotavljati pogoje za sonaravno in 
večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 
ekosistema in uresničevanje njegovih socialnih in ekoloških funkcij. Cilji gospodarjenja z gozdovi so: 
 ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: vsi ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških 
ciljev opredeljenih v strateških dokumentih države in regije. .Z investicijskimi podporami v obliki 
državnih pomoči se spodbuja naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v 
predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih, zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih . Uspešno smo izvajali smo tudi program 
LEADER.  

  

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

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

Zakonske in druge pravne podlage: 

 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 

 Zakon o kmetijstvu 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o spremljanju državnih pomoči 

 Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

 Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 

 Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 
 
Dolgoročni cilji podprograma: izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v 
kmetijstvu,povečati učinkovitost in konkurenčnost,- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska 
gospodarstva in podeželsko prebivalstvo,- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: 
Dolgoročni cilji so doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v primarno proizvodnjo in  
državni pomoči za dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma:  izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, 
povečati učinkovitost in konkurenčnost,zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in 
podeželsko prebivalstvo,spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih  ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
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Podpora investicijam v dopolnilne dejavnosti,predelava produktov primarne proizvodnje, podpora 
investicijam v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, naložbe za varstvo kulturne 
dediščine na stavbah, podpora programom društev za razvoj podeželja. 

 
Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09005 - Spodbude za pospeševanje in razvoj kmetijstva 

Sredstva so bila porabljena za dodeljevanje finančnih spodbud na področju kmetijstva za 
ukrepe določene v odloku, ki so ga potrdili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
Ministrstvo za finance in Mestni svet mestne občine Nova Gorica. Prioriteta ukrepov je bila 
določena z javnim razpisom. 
Sredstva so bila v celoti porabljena preko javnega razpisa za finančne spodbude za razvoj 
kmetijstva in podeželja za ukrepe, ki se financirajo po pravilu »skupinskih izjem« in po pravilu 
»de minimis«. Finančno pomoč smo v obliki državnih pomoči dodelili 21 upravičencem po 
skupinskih izjemah in 19 upravičencem za pomoč po pravilu »de minimis«.    

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 

 Zakon o kmetijstvu 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o spremljanju državnih pomoči 

 Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

 Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 

 Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 

Dolgoročni cilji podprograma:  izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje 
razvojnih in zaposlitvenih možnosti,podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu, 
spodbuditi diverzifikacijo podeželja, povečati prepoznavnost našega podeželja, ustvariti pogoje, ki bi 
pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, naravne ter kulturne 
dediščine ter biotske pestrosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: rezultati pri izvajanju programov 
razvoja podeželja se kažejo pri tistih programih in projektih v katerih je aktivno vključeno lokalno 
prebivalstvo ob upoštevanju pravil stroke. Pri teh programih je zelo težko meriti uspešnost v obliki 
fizičnih pokazateljev Obnova kulturne dediščine na podeželju pripomore k razvoju podeželskega 
tuirzma, zato smo v lanskem letu pripravili več projektov z namenom  razvoja podeželja v tej smeri 
(Kovaški muzej. Taborska hiša, zeliščni center, projekti programa LEADER). Uspešnost pa je odvisna 
predvsem od uspešne prijave na razpisih Ministrstva za kmetijstvo.  

Letni izvedbeni cilji podprograma : izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi 
povečanje razvojnih in zaposlitvenih možnosti, podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v 
kmetijstvu, spodbuditi diverzifikacijo podeželja, povečati prepoznavnost našega podeželja, ustvariti 
pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, naravne ter 
kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
izvedeno sofinanciranje lokalnih akcijskih skupin na območju občine,izvajanje promocijskih aktivnosti s 
ciljem povečanja prepoznavnosti vipavskih vin,pridobljena dokumentacija za pridobitev sredstev na 
javnem razpisu za adaptacijo Potarjeve hiše,izvedene aktivnosti, predvidene v drugi fazi projekta 
»Zaloški bajer - učilnica v naravi«. 
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Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09006 - Projekti za razvoj podeželja 

Namen porabe:Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja LAS-a za razvoj, ki 
pokriva hriboviti del občine in LAS-a jugozahodnega dela severne Primorske, ki pokriva 
nižinski del občine ter izvedbo skupnih projektov občin članic LAS za razvoj. Sredstva so bila 
porabljena tudi za manjše projekte s področja podeželja, cenitve kmetijskih zemljišč ter 
davčnim obveznostim za zemljišča v lasti občine. 
 09007: Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 
Namen porabe: postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov društev za 
razvoj podeželja za upravičene stroške, ki so navedeni v Odloku o sofinanciranju programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica in so jih izvajajo 
neprofitne organizacije in interesna združenja. Sofinanciranje je namenjeno promociji 
podeželja in njegovih produktov, izobraževanju,… Sredstva so bila v celoti porabljena preko 
javnega razpisa za programe in projekte društev.  
 09009 : Program CRPOV Tabor  
Namen porabe: Sredstva so bila  namenjena  za obnovo in revitalizacijo  naselja Tabor.  
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za vzdrževanje zelenic ob vhodu v naselje, 
izdelavi popisa del za obnovo Potarjeve hiše, ki je last občine, za pripravo ostalih 
dokumentov za prijavo na javni razpis za pridobitev sredstev za adaptacijo Potarjeve hiše. 
09046: Program LEADER – Zaloški bajer 
Namen porabe:  sredstva te postavke so bila porabljena skladno s terminskim planom 
izvedbe projekta »Zaloški bajer – učilnica v naravi« za izvedbo druge faze projekta. Izdelali 
smo publikacijo o Zaloškem bajerju, izvedli delavnice in vodene oglede z napovedanimi 
skupinami, izdelali in postavili pojasnjevalne table na info točkah, nabavili kiosk z 
interaktivnimi vsebinami in izdelali spletno stran o bajerju. 
 09049: Program LEADER – Promocija vinske ceste 
Namen porabe: sredstva te postavke so bila namenjena promociji vinske ceste spodnje 
Vipavske doline in porabljena za izvedbo tradicionalne prireditve »Utrinki v kozarcu« ter 
objavi promocijskega članka o vinski cesti. 
09050: Program LEADER – Energija okusov 
Namen porabe: sredstva te postavke so bila porabljena skladno s terminskim planom 
izvedbe projekta za izvedbo skupne prireditve Festival vin Šempas 2011, izvedbo novih 
vsebin štirih tradicionalnih prireditev na območju projekta, izvedbo delavnice »Spominek za 
vsak žep«, izdelavi prospekta »Energija okusov«, enotnemu trženju in promociji proizvodov 
in storitev, predstavitvam projekta, nabavi rolo stojal, pripravi in izvedbi akcije »Spoj okusov«,  
ter izdelavi treh stojnic. 

 

11029003 - Zemljiške operacije 

Opis podprograma 
V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdne 
infrastrukture v gozdovih, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica. 

Zakonske in druge pravne podlage: 

 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 

 Zakon o kmetijstvu 

 Zakon o lokalni samoupravi 

 Zakon o spremljanju državnih pomoči 

 Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

 Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 

 Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 
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Dolgoročni cilji podprograma: izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, 
povečati učinkovitost in konkurenčnost, zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in 
podeželsko prebivalstvo, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: načrtno ravnanje in upravljanje s 
kmetijskimi zemljišči omogoča razvoj kmetijskih gospodarstev  in vpliva na celostno urejenost 
prostora. S postopkom komasacije se bo izboljšala posestna struktura kmetijskih zemljišč in uredila 
infrastruktura. 
 
 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
Na oddelku smo v  zaključni fazi dolgotrajne pridobivanje dokumentacije za potrebe prijave na javni 
razpis. Izvedena so bila vzdrževalna dela na gozdnih poteh. 
 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

 

09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 

Namen porabe: sredstva so bila predvidena za nadaljevanje reševanja nedokončanih 
komasacij na območju Mestne občine Nova Gorica. V letu 2011 smo novelirali 
dokumentacijo za uvedbo komasacijskega postopka in začeli zbirati dokumentacijo za prijavo 
na javni razpis za pridobitev sredstev, zato sredstva niso bila porabljena. S postopki bomo 
nadaljevali v letu 2012. 
 09047 Gospodarjenje z gozdovi 
Namen porabe: sredstva so namenjena gospodarjenju z gozdovi. Porabljena so bila za 
cenitve gozdov, davčnim obveznostim za vzdrževanje gozdnih prometnic ter izgradnji 
gozdne vlake, za kar smo pridobili v celoti povrnjena sredstva iz drugih virov. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za varovanje zdravja zapuščenih živali na občinski ravni. 
Dolgoročni cilji glavnega programa: varstvo živali 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev programa.: Mestna občina Nova Gorica je s 

podelitvijo koncesije zagotovila zakonsko urejeno izvajanje javne službe za zaščito in varstvo živali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 
Sredstva v okviru podprograma se namenjajo za sofinanciranje zavetišč za živali. 
Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o zaščiti živali 

Dolgoročni cilji podprograma: urejeno varstvo in zaščita živali v občini 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: varstvo živali je v Mestni občini 
Nova Gorica zakonsko urejeno 

Letni izvedbeni cilji podprograma: zagotavljanje letne oskrbe živali 

Ocena uspeha pri zagotavljanju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:  letna 
oskrba živali je zagotovljena  v zavetišču za živali Oskar – Vitovlje, ki ima z Mestno občino Nova 
Gorica sklenjeno koncesijsko pogodbo o oskrbi in varstvu živali na območju Mestne občine Nova 
Gorica. 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09015 - Program zaščite živali, zavetišče za pse 

Namen porabe: Sredstva se koristijo  skladno z zahtevami Zakona o zaščiti živali in določil 
koncesijske pogodbe z izvajalcem. Sredstva so bila porabljena za odlov, nego in oskrbo 

zapuščenih živali.  
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14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe: zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, 
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine. 
Delež v skupnih odhodkih je 3,5 %. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: regionalni razvojni program Goriške statistične 
regije za obdobje 2007 -2013 

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 

Opis glavnega programa: vključuje sredstva za dejavnosti na področju  varstva potrošnikov in 
sredstva za pospeševanje gospodarske dejavnosti 

Dolgoročni cilji glavnega programa: varstvo potrošnikov in podpora gospodarski dejavnosti v občini 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: ozaveščanje in možnost urejanja problematike 
varstva potrošnikov 

14019001 - Varstvo potrošnikov 

Opis podprograma: v okviru podprograma se namenjajo sredstva za sofinanciranje zveze 
potrošnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o varstvu potrošnikov  

Dolgoročni cilji podprograma: varstvo pravic potrošnikov, število rešenih pritožbo potrošnikov 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: varstvo in število rešenih pritožb potrošnikov 

Letni izvedbeni cilji podprograma:  letno zagotavljanje pravic potrošnikov  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
uspešnost pri   zagotavljanju pravic potrošnikov, 

 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09017 - Zveza potrošnikov 

Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Zveze potrošnikov. 
Sredstva so bila porabljena za delovanje Zveze potrošnikov.  
 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa: v glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva. 

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

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi , predvideni za celotno obdobje 2010 -
2013. Ukrepi so naravnani k:  
- pripravi ustrezne prostorske in izvedbene dokumentacije za gradnjo in ureditev poslovnih con, 
- vključevanju Mestne občine Nova Gorica v EU projekte za podporo podjetniškega okolja, 
- spodbujanju podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko ugodnih posojil in finančnih 
spodbud, 
- organizaciji srečanj gospodarstvenikov v občinskih , regionalnih, nacionalnih in mednarodnih okvirih, 
- razvoju Medpodjetniškega izobraževalnega centra , ki vzpostavil pogoje za usposabljanje strokovne 
in kompetentne delovne sile 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: .z realizacijo neposrednih ukrepov preko javnih 
razpisov se povečuje delež novih delovnih mest, število malih in srednjih podjetij,delež novih 
tehnoloških podjetij, večje spodbude za izvoz in bolj razvito podporno okolje za gospodarski razvoj 
občine. 
 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: v lanskem letu smo preko javnih 
razpisov dosegli večje število novih delovnih mest, nastanek novih visok tehnoloških podjetij, 
zagotovili večje spodbude pri izvozni promociji naših podjetij, povezali dejavnosti vseh podjetji z 
ožjega območja Goriške regije.  

Letni izvedbeni cilji podprograma:razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne 
podjetniške kulture in promocije podjetništva, v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v 
velikih podjetjih, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike, razvita javna  infrastruktura za 
podjetniški razvoj, omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško 
okolje (študenti, dijaki, univerzitetno osebje). 

Ocena uspeha pri doseganju letnih zastavljenih ciljev  z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
Mestna občina je preko javnih razpisov razdelila za 260.00 EUR sredstev za sejemske nastope naših 
podjetij v tujini in na domačih tleh, sredstva so bila razdeljena tudi za nabavo opreme in projekte 
inovacij. Ocenjujemo, da so sredstva učinkovito in racionalno izrabljena saj na ta način spodbujamo 
neposredno razvoj podjetništva in promocijo novogoriškega gospodarstva. Posredno pa smo z raznimi 
dogodki in konferencami in obiski tujih gospodarskih delegacij spodbujali tudi izvoz in navezavo 
gospodarskih stikov s tujimi zanimivimi trgi. Še vedno pa ostaja problem ureditve in izgradnje 
poslovnih con,    
 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva 

Namen porabe : sredstva so namenjena za pripravo projektov za spodbujanje podjetništva in 
za izdelavo projektne  dokumentacije in prijavne dokumentacije  za potrebe prijave na 
razpise. 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prijavo na razpise, za 
sofinanciranje izdajanja glasila Podjetniške novice, ki ga izdaja Območna obrtna zbornica 
Nova Gorica ter za sofinanciranje različnih aktivnosti Območno obrtne podjetniške zbornice 
Nova Gorica. Oblikovali in pripravili smo vsebino kataloga izvoznikov z ožjega območja 
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Goriške statistične regije, v katerem se predstavlja 22 izvoznikov in vseh šest občin Goriške 
statistične regije, vendar pa smo zaradi stiske s časom, tisk prenesli v leto 2012.  
Skupaj z OOZ Nova Gorica in ostalimi petimi občinami smo izdelali promocijsko zgoščenko 
»Z malimi koraki do velikih uspehov«. 
 09019: Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva 
Namen porabe: sredstva so namenjena zagotavljanju strokovne podpore podjetnikom in 
regionalnemu razvoju.  Sredstva  iz navedene postavke so namenjena tudi za sofinanciranje  
regionalnih, lokalnih in mednarodnih projektov, ki jih v skladu s programom dela  Regijske 
razvojne agencije za severno Primorsko  potrdi skupščina Regijske razvojne agencije za 
severno Primorsko. Sredstva so bila tudi porabljena tudi sofinanciranje regionalnih, lokalnih 
in mednarodnih projektov, ki jih izvaja Regijska razvojna agencija za severno Primorsko.  
09020: Javni sklad za razvoj malega gospodarstva  Goriške –sredstva za delovanje 
Namen porabe:  sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov delovanja Sklada. 
Sredstva so bila porabljena za delovanje Sklada. 
 09021: Program ustanavljanja tehnoloških podjetij- podjetje za prihodnost  
Namen porabe: sredstva so namenjena spodbujanju ustvarjalnosti , inovativnosti, znanosti in 
podjetništva na območju Goriške statistične regije. Projekt se izvaja v okviru Primorskega 
tehnološkega parka in je namenjen ustanavljanju novih tehnoloških podjetij.  V dveh letih sta 
bila izvedena dva natečaja  za spodbujanje nastajanja novih tehnološko usmerjenih podjetij 
in ustanovljenih skupno sedem novih tehnoloških podjetij.  Mestna občina sofinancira 
aktivnosti povezane z realizacijo projekta kot so:  zbiranje, presoja in  podpora pri razvoju 
inovativnih idej(delavnice, mentorji, svetovanje potencialnim podjetnikom pri pripravi 
poslovnih načrtov, povezovanje nosilcev idej z drugimi potencialnimi partnerji). Partnerji v 
projektu so še: občina Šempeter – Vrtojba, Politehnika,  Tehnični šolski center Nova Gorica 
ter Srednja ekonomska in trgovska šola. 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo opisanega programa.  
09024:Neposredne regionalne spodbude–Regionalna štipendijska shema 
Namen porabe: Iz naslova neposrednih regionalnih spodbud je Mestna občina Nova Gorica 
sofinancirala regijsko štipendijsko shemo Goriške statistične regije.  
09026 :Izvajanje regionalnih razvojnih nalog  
Namen porabe: v skladu s sklepom Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj  
so občine obvezne financirati stroške izvajanja regionalnih razvojnih nalog in sicer  pripravo, 
spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih projektov sofinanciranih iz 
naslova neposrednih regionalnih spodbud. Sredstva so bila porabljena za ta namen.   
09027 : Finančne spodbude za razvoj podjetništva; 
Namen porabe: v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva 
Mestna občina na podlagi javnih razpisov dodeljuje sredstva za spodbujanje začetnih 
investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, sredstva za projekte inovacij, 
promocijske aktivnosti podjetij, projekte povezovanja podjetij, sredstva za prijave podjetij na 
mednarodne razpise in sredstva za spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev.  
V letu 2011 smo objavili dva razpisa in sicer Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in 
investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij in Javni razpis za spodbujanje 
promocijskih aktivnosti podjetij. 
V skladu s pogoji javnih razpisov je bilo realiziranih 24 vlog za spodbujanje začetnih investicij 
in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v skupnem znesku 153.513, 20 vlog za 
spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij v skupnem znesku 45.107 EUR in 4 vloge za 
spodbujanje projektov inovacij v skupnem znesku 16.052 EUR. 
 09028: Organizacija Reg. Foruma - mednarodno gospodarsko sodelovanje 
Namen porabe: V letu 2011 smo na Mestni občini Nova Gorica veliko pozornosti namenili 
vzpostavitvi tako imenovane gospodarske diplomacije. Vsak protokolarni obisk 
veleposlanikov in različnih tujih delegacij smo izkoristili za vzpostavljanje kontaktov z našimi 
izvoznimi podjetji na ožjem območju Goriške statistične regije. Na ta način želimo pomagati 
našim izvoznikom pri vstopanju na tuje trge in spodbujamo mednarodno sodelovanje naših 
podjetij s tujimi trgi.  
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V lanskem letu smo tako v sodelovanju z Območno gospodarsko zbornico severne 
Primorske in  z agencijo JAPTI, organizirali poslovno konferenco z azerbajdžansko 
gospodarsko delegacijo in kitajsko gospodarsko delegacijo. Gostili smo tudi vse 
veleposlanike EU, makedonskega veleposlanika, indonezijskega, hrvaškega, turškega in tudi 
ruskega gospodarskega atašeja.  
Skupaj z Območno  gospodarsko zbornico severne Primorske smo pripravili tudi katalog 
izvoznikov z ožjega območja Goriške statistične regije, v katerem se predstavlja 22 
izvoznikov in vseh šest občin Goriške statistične regije. Vsebina je pripravljena, katalog je v 
tisku. 
09040 Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 
Namen porabe: Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in ureditvi nedokončanega dela 
objekta. Porabljena so bila za popise del za dokončanje stopnišča in ureditev sanitarij za 
obiskovalce Zeliščnega centra ter izvedbi navedenih del in nadzoru. 
 09048 – Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Namen porabe: je sofinanciranje izgradnje Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC), 
ki bo izboljšal kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, 
dijake, študente, zaposlene, brezposelne, občane in drugo zainteresirano javnost, obenem 
pa se bodo v njem izvajali tudi programi za izobraževanje odraslih. V sklopu MIC-a bomo 
pridobili laboratorije, delavnice, učilnice, svetovalni center za IKT za šole. 
Izgradnja MIC-a pomeni priložnost za nadgradnjo obstoječe ponudbe pri poklicnem in 
strokovnem izobraževanju v smislu vseživljenjskega učenja in pridobitve kvalifikacij, povečan 
dostop do izobraževanja s pomočjo novih tehnologij, kot tudi podporno infrastrukturo mladim 
inovativnim podjetjem s področja tehničnih in naravoslovnih smeri.  
 
Glede na to, da se je projekt gradnje MIC-a nekoliko zavlekel, smo porabili, le del sredstev, ki 
je bil skladno s sklepom Mestnega sveta namenjen za ta namen.   
090054 Poslovna cona Meblo vzhod 
Namen porabe: Sredstva so bila namenjena za izdelavo investicijske programa za potrebe 
ureditve poslovne cone Meblo –vzhod. Postavka ni bila realizirana, ker ni prišlo do dogovora 
o odkupu zemljišč, ki so v privatni lasti  

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa: usmeritve razvoja turizma v Mestni občini Nova Gorica opredeljujejo trije 
osrednji dokumenti. Prvi je Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2013 (RNUST). To 
je skupen dokument  slovenskega turističnega sektorja in postavlja globalne usmeritve, cilje in 
osnovna področja delovanja turističnega gospodarstva. Omenjeni dokument sicer predstavlja 
strategijo razvoja turizma na nacionalnem nivoju, vendar v poglavju "Nadgradnja modela 
organiziranosti slovenskega turizma" opredeljuje tudi lokalni nivo. V tem delu RNUST izpostavlja 
nadgradnjo organiziranosti Lokalnih turističnih organizacij - LTO (v primeru MONG je to Turistična 
zveza TIC Nova Gorica) kot povezavo zasebnega in civilnega sektorja ter povezovanje v med lokalne 
LTO. Drugi pomemben dokument, ki opredeljuje razvoj turizma na regionalnem nivoju je Regionalni 
razvojni program Goriške statistične regije za obdobje 2007 -2013. Navedeni program v okviru 
razvojne prioritete "Odličnost v turizmu" zastavlja skupen program vseh trinajstih občin Goriške 
statistične regije in sicer pod skupnim nazivom "Regionalna turistična destinacija Smaragdna pot". 
Svet regije je na svoji seji dne 19.11.2008 izdal soglasje za izvajanje skupnih aktivnosti vseh trinajstih 
občin  za realizacijo navedenega programa. Nosilec vseh aktivnosti je LTO Sotočje. Mestna občina 
Nova Gorica se preko svojega predstavnika vključuje v vse aktivnosti tega programa ter s tem skrbi za 
promocijo in razvoj turizma v naši občini. Mestna občina Nova Gorica ima tudi sprejeto Strategijo 
razvoja turizma v Mestni občini Nova Gorica.  

Dolgoročni cilji glavnega programa: za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, 
predvideni za obdobje 2010 -2013. Ukrepi so naravnani k: 

  -skupni čezmejni in mednarodni projekti (ureditev Parka miru na Škabrijelu ter umestitev 
Škabrijela in Sabotina v celovito turistično ponudbo Soške fronte, ureditev turistične ponudbe na 
Kostanjevici), 
- črpanje evropskih in državnih sredstev za turistične projekte (Cilj3, Leader, Evropski sklad za 
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regionalni razvoj,..), 
- usklajena i prostorska in izvedbena dokumentacija in izgradnja javne turistične infrastrukture, 
- urejena  turistična signalizacija, 
- sofinanciranje društvene dejavnosti preko razpisov (organizacija prireditev, uvajanje itinerarjev, 
promocijske aktivnosti), 
- sofinanciranje in izdaja ugodnih posojil za podjetnike, ki vlagajo v razvoj turistične dejavnosti, 
- priprava promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti (predvsem v Italiji, kot 
pomembnejšemu emitivnemu trgu), 
- sofinanciranje delovanja turistično informacijskega centra in informacijskih točk, 
- sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, 
- aktivno povezovanje v regijske aktivnosti (RDO Smaragdna pot) za pridobivanje skupnih 
državnih in evropskih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev : ocenjujemo da uspešno sodelujemo in 

izvajamo čezmejne projekte namenjene razvoju turistične dejavnosti, izvedli smo tudi pomembne 

korake pri pridobivanju dokumentacije za ureditev turistične infrastrukture. Uspešno tudi preko 

javnih razpisov izvajamo prireditveno dejavnost, promocija in nastopi na sejmih pa izvajamo preko 
Turistične zveze Nova Gorica.   

 

14039001 - Promocija občine 

Opis podprograma: podprogram je namenjen promocijskim aktivnostim Mestne občine Nova Gorica.. 

Zakonske in druge pravne podlage. Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma: promocija in trženje celovite turistične ponudbe v občini 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: promocija občine se odraža v 
izvajanju projektov , ki spodbujajo k prepoznavnost občine, izdaji publikacij in drugih vsebin za 
promocijo občine.  
Letni izvedbeni cilji podprograma: Promocija in trženje turističnih produktov 
 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
 Cilji so bili doseženi v predvidenih finančnih okvirih, naloge so bile opravljene kot je bilo predvideno v 
proračunu. 
 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 

Namen porabe: Promocijska sredstva so bila namenjena izdajanju mesečnika KAM, 
oglaševanju in izdajanju promocijskega materiala ter nekaterim aktivnostim v okviru Regijske 
destinacijske organizacije Smaragdna pot. 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma: vključuje promocijske aktivnosti občine kot so sofinanciranje aktivnosti turističnih 
društev, financiranje delovanja turistično informacijskih centrov in Turistične zveze Nova Gorica. 
Podprogram zajema tudi financiranje in nadgradnjo obstoječe turistične infrastrukture in turistične 
ponudbe, sodelovanje v Regijski destinacijski organizaciji Smaragdna pot ter razvoj turizma na 
Trnovski in Banjški planoti. 

Zakonske in druge pravne podlage: Zakon o razvoju turizma, odlok o sofinanciranju programov 
turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica 

Dolgoročni cilji podprograma: 
-skupni čezmejni in mednarodni projekti (ureditev Parka miru na Škabrijelu ter umestitev 
Škabrijela in Sabotina v celovito turistično ponudbo Soške fronte, ureditev turistične ponudbe na 
Kostanjevici), 
- črpanje evropskih in državnih sredstev za turistične projekte (Cilj3, Leader, Evropski sklad za 



60 

 

regionalni razvoj,..), 
- usklajena i prostorska in izvedbena dokumentacija in izgradnja javne turistične infrastrukture, 
- urejena  turistična signalizacija, 
- sofinanciranje društvene dejavnosti preko razpisov (organizacija prireditev, uvajanje itinerarjev, 
promocijske aktivnosti), 
- sofinanciranje in izdaja ugodnih posojil za podjetnike, ki vlagajo v razvoj turistične dejavnosti, 
- priprava promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti (predvsem v Italiji, kot 
pomembnejšemu emitivnemu trgu), 
- sofinanciranje delovanja turistično informacijskega centra in informacijskih točk, 
- sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, 
- aktivno povezovanje v regijske aktivnosti (RDO Smaragdna pot) za pridobivanje skupnih 
državnih in evropskih sredstev. 

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:  uspešno se vključujemo in 
izvajamo projekte čezmejnega sodelovanja,izvedli smo vrsto promocijskih prireditev in praznovanj, 
aktivno se vključujemo v regijske aktivnosti za pridobivanje skupnih evropskih in državnih sredstev. 
Pripravili smo velik del dokumentacije za ureditev turistične infrastrukture v manjšem obsegu(pešpoti, 
kolesarske poti, počivališča, označevalne table…)  

Letni izvedbeni cilj podprograma: 

- zagotoviti ustreznejši in učinkovitejši način organiziranosti vseh turističnih ponudnikov v    občini v 
obliki javno-zasebnega partnerstva, 
- spodbujanje razvoja turistične dejavnosti tudi na podeželju, preko sofinanciranja delovanja 
turističnih društev, 
- usklajena informacijsko turistična dejavnost v okviru turističnih informacijskih centrov, 
- razvoj skupne turistične infrastrukture za spodbujanje novih turističnih investicij, 
- urejena turistična signalizacija, 
- promocija in trženje celovite turistične ponudbe v občini, 
- uspešno čezmejno in mednarodno sodelovanje na področju razvoja turizma, 
- ustvarjati spodbudno okolje za kapitalska vlaganja v razvoj turističnih dejavnosti, 
- spodbujanje društvene dejavnosti in njihovih zvez, 
- povezovanje smiselno zaokrožene turistične ponudbe v regiji. 

 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 
Uspešno smo realizirali že odobrene projekte in pridobili nove(SOLUM). Pripravili smo dokumentacijo 
in se prijavili na razpise za ureditev pešpoti in kolesarskih stez ter počivališč na območju Trnovsko 
Banjške planote. Spodbujali smo društveno dejavnost preko razpisov, TIC pa je v pristojnosti 
Turistične zveze.   

 

Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09030 - INTERREG III A Sabotin - Park miru 

Namen porabe: Sredstva se namenjajo za vzdrževane Parka miru na Sabotinu. V 
vzdrževanje spada urejanje kavern, razgledišč, počivališč ipd. Na Sabotinu se vzdržuje tudi 
manjši muzej Soške fronte ter info center vključno s spletno stranjo www.sabotin.net. V letu 
2011 smo obnovili dotrajane ali uničene informacijske table ter pričeli z urejanjem muzeja na 
prostem. 
09031 - Stalna razstava na meji 
Namen porabe: V letu 2006 postavljena stalna razstava »Meja na Goriškem v obdobju od 
1945-2004« predstavlja dopolnilno turistično ponudbo obiskovalcem skupnega trga. Stroški 
obsegajo najemnino razstavnega prostora, brezplačno vodenje po razstavi ter varovanje 
razstavne zbirke. Razstava služi tudi kot informacijska točka, saj je obiskovalcem na 
razpolago tudi promocijskim gradivo MONG. 
09033 - Izgradnja turistične destinacije MONG  
Namen porabe: Sredstva so bila namenjena za članarino Regijski destinacijski organizaciji 

Smaragdna pot.  

http://www.sabotin.net/
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09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica  
Namen porabe: Sredstva se v skladu s sklepom mestnega sveta MONG namenjajo 
Turistične zveze –TIC  Nova Gorica za realizacijo nalog turistično informacijskega centra, 
pospeševanja turistične društvene dejavnosti, izvajanja informacijske in promocijske 
aktivnosti, organizacijo prireditev in akcij namenjenih pospeševanju in razvoju turizma. 
Sredstva so bila porabljena v skladu z odobrenim programom Turistične zveze -TIC Nova 
Gorica in na podlagi poročil o delu.  
 09035 - Sredstva za programe - Turistična društva 
Namen porabe: V skladu s sprejetim Odlokom o sofinanciranju programov in projektov 
Turističnih društev v MONG, smo na podlagi javnega razpisa dodelili sredstva turističnim 
društvom za njihove aktivnosti.  

 
 

09036 - Turistično informacijski center in info točke 

Namen porabe: Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov, stroškov najema in 
nakupa opreme za turistično informacijski center v Novi Gorici. V dogovoru s Krajevno 
skupnostjo Solkan in Turističnim društvom Solkan deluje tudi info točka v Solkanu. Stroške 
delovanja krije MONG. Informiranje turistov se izvaja tudi na Kostanjevici. 
09045 - Turistični razvoj Lokvi 
Namen porabe: V letu 2011 smo odkupili prostor v objektu stare pošte v Grgarju, ki je bil last 
Telekom d.d.. Z nakupom in ureditvijo prostora bomo vzpostavili večnamenski turistično 
informacijski center. 
09051 – Ureditev vaških jeder 
Namen porabe: Sredstva so bila namenjena in porabljena za izvedbo arhitekturne delavnice 
za ureditev vasi Pedrovo ter izdelavi idejne rešitve za vodovod do in po vasi Pedrovo. 
09052 – Ureditev kovaškega muzeja 
Namen porabe:Sredstva so bila porabljena za izdelavo spremembe PGD, PZI za projekt 
Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu. 
09053 – Tematske poti in pešpoti po Trnovski in Banjški planoti 
Namen porabe:Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za potrebe prijave na 
razpis Ministrstva za kmetijstvo. 
 
 
10 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
17.  ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
Pravne podlage 
Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:  

 Zakon o zdravstveni dejavnosti  

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 

 Zakon o lekarniški dejavnosti  

 Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 »Zadovoljni 
uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« 

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  

 Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 
Gorica 

Usmeritve, cilji in prioritete 
Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov 
za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego 
in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. 
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Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do najvišje možne stopnje 
zdravja.  
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za 
uresničevanje zdravstvenega varstva na svojem območju.  
 
Oznaka in nazivi glavnih programov  
1702 Primarno zdravstvo  
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva  
1707 Drugi programi na področju zdravstva  
 
1702 Primarno zdravstvo  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene 
domove in lekarne ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne 
ponudbe za uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter s tem skladno podeljevanje koncesij. 
Glavni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa in se merijo na  letni 
ravni. Spremljanje dejavnosti posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti se je spremljalo 
na podlagi letnih poročil. 
 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Dolgoročni cilj je izvedba investicije izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, 
ohranitev ambulante v Čepovanu ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje 
bolezni odvisnosti in športnega fizioterapevta. 
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se je 
merilo na podlagi letnih poročil. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 
Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je predvidena v letih 2012 - 2015. 
Investicija je v fazi urejanja lastništva zemljišča, kjer je predvidena gradnja. Sredstva v 
proračunu mestne občine v letu 2011 so bila namenjena za začetek izvajanja aktivnosti. 
 
10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 
Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 
varstva v pristojnosti občin/e. 
V okviru postavke se je sofinanciralo delovanje ambulante Čepovan s strani mestne občine. 
V Čepovanu delujeta tako splošna kot tudi zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in kritje 
stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V 
letu 2011 so se sredstva namenila za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan s strani 
mestne občine. 
V okviru postavke sta se sofinancirala še programa Ambulante za zdravljenje bolezni 
odvisnosti in športnega fizioterapevta. Sofinanciranje Ambulante za zdravljenje odvisnosti je 
bilo v letu 2011 prvič razdeljeno med šest občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma 
Osnovno varstvo Nova Gorica. 
 
 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva  
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Usmeritve, cilji in prioritete 
Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje 
duševnega zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, 
preprečevanje kroničnih bolezni in raznih oblik zasvojenosti, predvsem med mladimi.   
Glavni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Kazalci, s katerimi 
se je merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 

 spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem okolju, 

 preprečevanje vseh oblik zasvojenosti med mladimi kot rezultat preventivnih 
programov, ki se merijo kot naraščanje ali upad kroničnih bolezni, uporabnikov 
nedovoljenih drog, število poslanih na zdravljenje ali v komune, ipd..  

 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
So enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.  
Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti 
prebivalstva o pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 
Kazalci, s katerimi se je merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 

- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil, 
- upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10004 Preprečevanje zasvojenosti  
Aktivnosti vezane na izvajanje programov preprečevanja zasvojenosti koordinira Lokalna 
akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica. 
Iz proračunske postavke Preprečevanje zasvojenosti so se v letu 2011 zagotavljala sredstva 
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica ter za 
primarno preventivo v vzgojnih in izobraževalnih zavodih v mestni občini – izvedenih je bilo 
blizu 150 predavanj in delavnic za učence, dijake, pedagoški kader ter starše v vseh vzgojno 
izobraževalnih zavodih v mestni občini, ki se jih je skupno udeležilo preko 3000 slušateljev. 
Aktivnosti so bile evalvirane in so bile pri udeležencih dobro sprejete. Aktivnosti v okviru 
primarne preventive so bile predvidene v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov s 
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, realizacija tega dela je bila v letu 2011 78 
% in je vsako leto višja zaradi vedno večje obveščenosti in prepoznavanja aktivnosti pri ciljni 
populaciji. V novembru, nacionalnem mesecu preprečevanja zasvojenosti, je mestna občina 
iz sredstev na postavki organizirala strokovni seminar Dobre izbire premagajo ovire.  
 
1707 Drugi programi na področju zdravstva  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno 
sistemsko urejena in niso pokrita  z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sem spada zdravstveno zavarovanje 
občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe.  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 12. členu določa obvezno in 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu 
možno urediti na več načinov, eden od teh je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste 
občane, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v mestni občini in ne 
morejo biti zavarovani iz drugega naslova.  
Cilj je zagotavljanje zakonskih obveznosti.  
Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji.  
 
Podprogrami znotraj glavnega programa  
17079001 Nujno zdravstveno varstvo  
17079002 Mrliško ogledna služba  
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17079001 Nujno zdravstveno varstvo  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.  
Izvedbeni cilji podprograma so bili zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
občane, ki si teh stroškov ne morejo kriti sami. Spremljalo se je število zavarovancev ter 
predvidene posledice na tem področju zaradi velikih sprememb področne zakonodaje. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa več načinov izvedbe 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Med temi je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste 
občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Število zavarovancev se zaradi 
spremembe statusa (zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja. Tako je bilo v letu 
2011 povprečno mesečno za 230 občanov izvedeno obvezno zdravstveno zavarovanje.  
 
17079002 Mrliško ogledna služba  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne 
skupnosti po Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne 
obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih 
ustanovah ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške 
odvoza umrlih s kraja nesreče. 
Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija 
in sofinanciranje mrliško pregledne službe.  
Letni izvedbeni cilj je bil zagotoviti zadosten obseg sredstev za izvajanje podprograma. Na 
obseg in ceno storitev ne moremo vplivati.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 
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. Na obseg in ceno storitev ne moremo vplivati. 
 
18 - KULTURA 
 
Pravne podlage 
Področje kulture urejajo naslednji predpisi: 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 

4/10), 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 (ReNKP0811), (Ur. l. RS, št. 
56/08) 
-Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), (Ur. l. RS, št. 87/01),  
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 
73/03). 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine - (ZVKD), (Ur. l. RS, št. 16/2008 - ZVKD-1),  
- Uredba vlade RS o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju 
varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Ur. l. RS, št. 97/00, 
103/00, 105/01) 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), (Ur. l. RS, 
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št. 30/06)  
- Zakon o skladu republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti (ZSLKD), (Ur. l. RS, št. 1/96), 
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ur. l. RS, št. 
96/00), 
- Zakon o medijih (ZMed-UPB-1), (Ur. l.  RS, št. 110/06), 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS št. 
38/05 in 24/06) 
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Nova 
Gorica (Uradne objave, časopis Oko št. 18/03 z dne 24. 6. 2003 in Uradni list RS št. 78/09) 
- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Nova Gorica 
(Uradno glasilo št. 8 - Nova Gorica z dne 20.8. 1985 in Uradne objave, časopis Oko št. 
21/03 z dne 31. 7. 2003), 
- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in 8/96)  
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij 
na področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003)   
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe 
na področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003) 
- Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 
(Ur. l. RS, št. 16/05 in 39/07) 
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture v MO Novi Gorici, (Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 
49/2005),  Odlok o ustanovitvi Goriškega muzeja Kromberk - Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 
142/2004 in 33/09), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (Ur. l. 
RS, št. 54/04 in 39/09) 
- ter predpisi z drugih področij, ki vplivajo na izvajanje kulturnih dejavnosti. 

 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Usmeritve, cilji in prioritete proračunske porabe področja za kulturo: kultura naj postane 
generator razvoja občine, razvoj vseh v nadaljevanju navedenih področij ter vzpostavitev 
prostorskih in drugih pogojev za razvoj le-teh. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programom v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1802 Programi v kulturi 
 
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
18029002 - Premična kulturna dediščina 
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Dolgoročne usmeritve, cilji in prioritete so ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih 
obdobij in hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na 
področju varovanja kulturne dediščine (prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in 
restavratorskih posegov…). Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število 
dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število obiskovalcev posameznih prireditev in 
vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške itd. programe. 
Osnovni izvedbeni cilj je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije 
kulturne dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev 
kulturne dediščine, število obiskovalcev. 
 
Realizacija postavk znotraj programa 
10014  Akcije v kulturi – Goriški muzej  
Postavitev dveh razstav podarjenih del Vladimirja Makuca  (II. del risbe,  III. del kipi), 
razstave Kobariški fotograf Franc  Stres, razstave Naši gorski strelci.  Izdaja razstavnih 
katalogov: O restavriranju slik na steklo in o tehniki slikanja;  Naši gorski strelci;  Tukaj živimo 
Slovenci -  Primorska 1945 – 47, Goriški letnik.   Glasbena predavanja, muzejska 
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predavanja, pedagoška dejavnost – otroške delavnice, avdio-video dokumentacija, Goriški 
mlaj, podaljšana odprtost muzeja, itd. 
10015  Akcije v kulturi – Galerija 
V okviru akcij so bila izvedena planirana predavanja oz. predstavitve na temo sodobne 
umetnosti v okviru programa Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, dogodki v okviru 
pedagoškega programa (likovne ustvarjalnice), predvajanje umetniških videov, Mednarodni 
festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint in še številni drugi dogodki (okrogle mize, 
performansi, novinarske konference itd.). 
10016  Delovanje Goriškega muzeja 
Ustanoviteljica Goriškega muzeja je Mestna občina Nova Gorica. Javno službo financira 
Ministrstvo za kulturo, razen izdatkov vezanih na premoženje, ki ga ima v lasti občina, 
dodatnih zaposlitev zaradi zbirk in upravljanja z občinskim premoženjem ter nekaterih drugih 
dodatnih dejavnosti.  
Mestna občina financira zaposlitev enega delavca vzdrževalca-vrtnarja za redna vzdrževalna 
dela, negovanje parkov na gradu Kromberk in ob vili Bartolomei ter redna vzdrževalna dela 
restavratorskih delavnic v Solkanu. Zaposlen je za polni delovni čas. 
10017  Delovanje Galerije 
Galerijsko dejavnost izvaja javni zavod Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe. V letu 
2011 je bil izveden program, v katerem je bilo zajetih več zvrsti vizualne umetnosti: od 
slikarstva, kiparstva, fotografije, do različnih projektov s področja medijske umetnosti. 
Skupno je Mestna galerija je v letu 2011 izvedla 13 razstav, 6 strokovnih predavanj oz. 
predstavitev na temo sodobne vizualne umetnosti, 2 projekciji umetniških videov oz. filma, 40 
dogodkov v okviru pedagoškega programa in Pixxelpoint – mednarodni festival 
novomedijske umetnosti z bogatim obfestivalskim dogajanjem (8 dogodkov) v Novi Gorici in 
Gorici. Skupaj je bilo realiziranih 69 dogodkov, katere je obiskalo okrog 8.469 obiskovalcev. 
Poraba sredstev se nanaša na izdajo katalogov, vabil, na honorarje kritikov in prevajalcev, 
razstavnine, neprogramske splošne stroške: potni stroški, izobraževanja, zavarovanje del, 
varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstave, druge mat. stroške ter splošne 
obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov v stavbi SNG Nova Gorica. 
10018  Galerija - nakup likovnih del 
Sredstva so bila porabljena za nakup umetniških del z namenom oblikovanja lastne likovne 
zbirke. Kupljena so bila dela avtorjev Žige Koritnika in Silvestra Komela.  
 
1803 - Programi v kulturi 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Usmeritve, cilji in prioritete:  ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev 
zanimivo kulturno ponudbo Nove Gorice ter čim večja dostopnost te ponudbe zainteresirani 
javnosti. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je 
namenjena posameznim ciljnim občinstvom različnih starostnih skupin. Eden izmed 
dolgoročnih ciljev je tudi ureditev infrastrukture na področju kulture v Novi Gorici, ki bi 
zagotavljala kvalitetne pogoje za izvajanje kulturnih programov, kar pomeni nadaljevanje 
izgradnje poslovne stavbe Goriškega muzeja (kompleks Vile Bartolomei), obnova oz. 
izgradnja novega Kulturnega doma, izgradnja amfiteatra za stavbo SNG v Novi Gorici in 
ureditev "Hiše umetnikov" v zgradbi železniške postaje v Novi Gorici. 
Osnovni kazalec je zanimanje javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov, kjer 
pa ne sme biti edino merilo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi 
javnimi sredstvi in odmevnostjo posameznega kulturnega programa ali projekta. 
Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja v 
Novi Gorici in omogočanje razvoja kvalitetnim izvajalcem. Kazalci uspešnosti doseganja 
ciljev so število in obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih 
občinstev, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in ugodne kritike.  
 
 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
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Usmeritve, cilji in prioritete 
Usmeritve, cilji in prioritete: dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice 
uporabnikom ter zagotoviti čim bolj racionalno in optimalno delovanje knjižnice. Cilj je, da se 
uporabnikom zagotovi čimbolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in 
storitev na celotnem območju občine. Med pomembnejšimi cilji pa so tudi: popularizacija 
bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, razvijanje posebnih knjižničnih zbirk 
(Bevkova soba, Pionirska knjižnica), predviden prevzem in postavitev nove Brezigarjeve 
zbirke (če bo v letu 2011 prišlo do podpisa darilne pogodbe), izvedba spremljevalnih 
programov, s katerim knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, ustvarjalnosti, 
pretoka informacij ter tudi na ta način prispeva k večji socialni kohezivnosti. Kazalci 
uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev 
namenjenih ciljnim skupinam itd.. 
Osnovi cilj je ustrezno povezati vse enote in oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost 
informacij v vseh smereh in za vse uporabnike oz. doseči učinkovit knjižnični in informacijski 
sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij.  
Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz 
knjižnice p. Stanislava Škrabca na Kostanjevici (predvsem inkunabule), povečati odprtost 
knjižnice, obisk bibliobusa pri zamejskih Slovencih, razvijanje virtualne knjižnice in 
virtualizacije, preureditev prostorov, nakup potrebne opreme, itd.). 
Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, 
obseg prireditev in projektov. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev: 
povečanje odprtosti knjižnice, avtomatizacija in posodabljanje izposoje v matični knjižnici in v 
dislociranih enotah, nabava zahtevnejšega gradiva kot odziv na novoustanovljeno univerzo, 
bogatenje periodične zbirke, pridobivanje novih elektronskih virov, nov čitalniški prostor, 
digitalni prikaz kulturne dediščine itd.  
Kazalci uspešnosti so povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, 
obseg prireditev in projektov. 
 
Realizacija postavk znotraj podprograma 
10019  Akcije v kulturi – GK 
V letu 2011 je bilo v okviru dela z uporabniki knjižnice izpeljanih 14 predstavitev knjig, 25 
razstav, 9 glasbenih večerov ob klavirju, 8 predstavitev knjig in razstav za otroke, 29 ur  
pravljic za otroke, 5 delavnic za otroke, natisnjen je bil album razglednic  z Gregorčičevimi 
motivi Gregorčič na Fronti, dograjen je bil program za spletni biografski leksikon 
Primorcipikasi.  
10021  Goriška knjižnica – nakup knjig 
V letu 2011 je bilo nabavljeno knjižnično gradivo, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in 
občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK podpisano pogodbo o 
sofinanciranju tudi knjižničnega gradiva. V letu 2011 je bilo nakupljenih 16.646 enot 
knjižničnega gradiva, tako da je skupna številka vsega gradiva na dan 31. 12. 2010 – 
487.965 enot. 
 
10022  Goriška knjižnica – delež za materialne stroške potujoče knjižnice 
Sredstva so se namenila sofinanciranju stroškov za izvajanje programa Potujoče knjižnice, ki 
jo po deležu sofinancirajo občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK 
podpisano pogodbo. Stroški se delijo po številu prebivalstva. 
 
10023  Delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica 
Sredstva se namenjajo za kritje stroškov povezanih z delom zaposlenih in materialnim 
stroškov. V letu 2011 je bilo v knjižnici zaposlenih 43,50 delavcev, od tega trije polovično. 
Goriška knjižnica kot splošna knjižnica, katere financiranje je obveza matične občine, si 
skupne stroške deli s preostalimi štirimi občinami ustanoviteljicami (procentualno glede na 
število prebivalcev), občina Renče – Vogrsko, ki ni ustanoviteljica pa po Zakonu o 
knjižničarstvu prav tako plačuje ustrezni delež za skupne stroške; s to občino ima knjižnica 
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sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Struktura skupnih stroškov se tako deli med šest občin, 
procentualno glede na število prebivalcev.  
Naloge območne knjižnice so se sofinancirale s sredstvi Ministrstva za kulturo.  
 
18039002 - Umetniški programi 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Usmeritve, cilji in prioritete so zastavljeni v programih dela javnih zavodov in zasebnih 
pravnih oseb in se ocenjujejo na podlagi spremljanja realizacije in vsebin zaključnih 
programskih in finančnih poročil. 
Dolgoročni cilj podprograma  je zagotavljanje trajnejših pogojev za ustvarjanje tistih 
izvajalcev, ki s kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi 
Nove Gorice. Drugi cilj podprograma je zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih 
kulturnih vsebin vsem občanom, upoštevaje tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, 
otroci ipd. Kazalci, s katerimi se meri uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne 
ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje potrebe ciljnega občinstva, število 
obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti. 
Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in 
njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v 
javnem interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti. 
 
Realizacija postavk znotraj podprograma 
10026  Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 
V letu 2011 je bilo v KD zaposlenih 11 javnih uslužbencev, od tega dve javni uslužbenki za 
polovični delovni čas. Na tej postavki ustanoviteljica zagotavlja sredstva za plače, prispevke 
in druge osebne prejemke. 
Ustanoviteljica za kritje materialnih stroškov zagotavlja sredstva delno, preostali del zavod 
krije iz lastnih sredstev z oddajo dvoran, poslovnih prostorov, izvajanjem komercialnih 
programov, s sponzorskimi sredstvi (prednost imajo programi).  
V letu 2011 je bilo na vseh prireditvah nekaj manj kot 48.000 obiskovalcev. Glasbeni 
program je vseboval 157 umetniških dogodkov s približno 20.000 obiskovalcev. Beleži se 
večje število gostov iz notranjosti Slovenije in poslušalcev iz Italije. KD je v letu 2011 
organiziral oziroma gostil 341 prireditev, od tega 283 v lastni organizaciji.  
 
 
10027  Akcije v kulturi – SNG Nova Gorica 
V letu 2011 je bil v celoti izveden zastavljeni program, ki ga sofinancira MONG. 
V okviru razpoložljivih sredstev MONG zagotavlja sredstva za financiranje občinskih 
programov v javnem interesu. 
Ustanoviteljica javnega zavoda SNG Nova Gorica je od leta 2004 država. Poslanstvo zavoda 
je trajno izvajanje in posredovanje programov in projektov na področju uprizoritvenih 
umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. 
Zaradi interesa lokalne skupnosti MONG namenja sredstva za izvedbo naslednjih 
programov: Goriški vrtiljak, Amaterski mladinski oder in Mednarodni program. 
 
10143   Program Kulturnega doma 
Kulturni dom - koncertni abonma 
V letu 2011 je bilo v okviru glasbenega abonmaja izvedenih 8 koncertov orkestralne, 
vokalne, komorne in solistične glasbe vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov ter solistov. 
Abonma je skorajda razprodan. Pri izboru koncertnih programov je bila posebna pozornost 
namenjena slovenski glasbeni ustvarjalnosti in klasičnim delom glasbenih velikanov minulih 
dob. V tokratnem glasbenem abonmaju velja še posebej izpostaviti veliki koncert v počastitev 
75-letnice našega priznanega dirigenta Marka Muniha, gostovanje znamenitega Kijevskega 
komornega orkestra ter nastop našega mladega, mednarodno uveljavljenega violončelista 
Luke Šulića. S koncertom Pihalnega kvinteta Slowind pa smo se ponovno vključili v festival 
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sodobne glasbe Kogojevi dnevi. S temi izjemni glasbenimi dogodki nam je zagotovo uspelo 
ohraniti status pomembne koncertne hiše v slovenskem prostoru.  
 
Art sredica 
 V mali dvorani KD se je v okviru programa Art sredica izvedlo 6 umetniških večerov z 
namenom, da bi zadostili povpraševanju po t.i. klubski sceni z različnimi vsebinami: glasbo, 
sodobnim plesom in poezijo. Na teh večerih se prepletajo mladostniška svežina, individualna 
izvirnost, sodobni pogledi na umetnost in tudi nenavadne ustvarjalne smernice. 
 
Glasba z vrtov svetega Frančiška 
 Izpeljana je bila 17. sezona Glasbe z vrtov sv. Frančiška, kjer je bila izpostavljena slovenska 
in ožja goriška glasbena ustvarjalnost, velik poudarek pa je bil tudi na mladih glasbenih 
talentih, ki se šele uveljavljajo in si utirajo pot na koncertne odre. Izvedenih je bilo 7 
glasbenih večerov, ki so za obiskovalce brezplačni. 
 
15. Mednarodno srečanje saksofonistov  
Mojstrski tečaji saksofona, mednarodno tekmovanje mladih saksofonistov in festival, ki ga 
KD pripravlja v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica z mentorsko zasedbo priznanih 
saksofonistov in pedagogov, je zaradi svoje kvalitete v letu 2011 privabilo veliko število 
udeležencev mojstrskih tečajev in tekmovalcev. Mojstrskih tečajev se je udeležilo 30, 
tekmovanja pa 65 mladih saksofonistov iz Slovenije, 15-evropskih držav in Japonske. 
Festivalsko dogajanje s 7 koncerti na različnih prizoriščih v mestu in okolici pa je prispevalo k 
obogatitvi poletnega utripa v mestu. 
 
Glasbena mladina 
V okviru Glasbene mladine je Kulturni dom v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije v 
letu 2011 organiziral 28 različnih programov s 113 izvedbami, ki si jih je ogledalo 7.512 otrok. 
Po številu organiziranih koncertov za mlade je Kulturni dom Nova Gorica na prvem mestu v 
Sloveniji. 
 
Ostala glasbena ponudba KD 
Poleg navedenih projektov je KD v letu 2011 izvedel še vrsto drugih kulturnih dogodkov, 
povezoval se je v čezmejne projekte, oblikoval bogato izvenabonmajsko ponudbo. Izveden 
bil že deseti Jesenski glasbeni tris, ki je promoviral jazz, blues in črnsko duhovno glasbo, dva 
koncerta v okviru čezmejnih projektov (Med zvoki krajev in Dvorna glasba), koncert v okviru 
projekta »Imago Sloveniae« in večje število drugih koncertnih večerov. Skupaj je bilo v tem 
segmentu izvedenih 20 glasbenih dogodkov. 
V letu 2011 je Kulturni dom izvedel koncerte in druge prireditve, ki jih je delno kril tudi z 
lastnimi sredstvi (min. v višini 50%, razen za čezmejne projekte in program Imago 
Sloveniae).  
 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Usmeritve, cilji in prioritete: dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih 
kulturnih društev, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno 
preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, 
nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja 
kakovostnejše preživljanje prostega časa. Ker so te dejavnosti namenjene širšemu 
občinstvu, terja posebno pozornost. 
Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede 
na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg 
izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni 
javnosti. 
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Realizacija postavk  znotraj podprograma 
10149  Sklad kulturnih dejavnosti – sredstva za programe 
Mestna občina Nova Gorica je z JSKD OI Nova Gorica aprila 2011 podpisala Pogodbo o 
izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na 
območju Mestne občine Nova Gorica. 22.9.2011 je bil z Mestno občino podpisan aneks št. 1 
k Pogodbi o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. JSKD OI Nova Gorica je za mestno občino izvedel Javni poziv za sofinanciranje 
kulturnih društev v MO Nova Gorica, ki je izvorna pravica lokalne skupnosti; sofinanciranih je 
bilo 22 kulturnih društev s sekcijami ter 1 Zveza kulturnih društev (32 produkcijskih enot), s 
povprečno vrednostjo 4.730,00 € na posamezno produkcijsko enoto. 
OI Nova Gorica je v letu 2011 izvedla celoten planiran program na lokalnem, območnem in 
medobmočnem nivoju. Na območju izpostave JSKD Nova Gorica deluje preko 100 kulturnih 
društev s skoraj 3000 člani. V okviru programske piramide, ki omogoča redno predstavitev, 
primerjavo in vrednotenje kulturnih dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je 
sklad v letu 2011 opravil širok spekter kulturno umetniških programov, ki so se izvajali na 
področju vokalne glasbe (Zborovodska šola (vokalna tehnika), Revija pevskih zborov 
Goriške, Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, koncerti Naša pomlad in Primorska 
poje, Tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov); instrumentalne glasbe (Revija 
pihalnih orkestrov, Revija pihalnih orkestrov Goriške, Musica Creativa, enotedenski 
izobraževalni program); gledaliških ljubiteljskih praks - Srečanje otroških in lutkovnih 
gledaliških skupin, Srečanje odraslih gledaliških skupin, Srečanje mladinskih gledaliških 
skupin, državni festival mladinskih gledaliških skupin Vizije, izobraževalni program za 
gledališke in druge govorce; plesa (Plesno poletje, Območno srečanje plesnih skupin, plesna 
predstav Mit); filma (Poletna šola vizualnega- - enotedenski izobraževalni program), folklore, 
likovne dejavnosti (likovna ustvarjalnica za najmlajše, 4 likovne šole, predavanja - izbrana 
poglavja iz zgodovin likovne umetnosti, likovni ekstempore, likovne razstave), ipd. V letu 
2011 je s soorganizatorji že drugič zapored pripravil dvodnevni festival ljubiteljske kulture pod 
naslovom »Doma narejeno, doma izvedeno«. V okviru festivala so poleg zborovskih in 
gledaliških zvrsti izvedli tudi likovni ekstempore, ki je edina tovrstna manifestacija na 
goriškem. Festival je, postal tradicionalno vpet v območje prireditvenega prostora na gradu 
Kromberk. 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica je v letu 2011, 
na zaokroženem območju šestih občin za katere je ustanovljena, v organizaciji in 
soorganizaciji z drugimi izvajalci kulturnih programov, pripravila 70 celovečernih prireditev 
različnih kulturno umetniških žanrov, ki jih je sooblikovalo preko 250 kulturnih skupin, 
večinoma združenih v društva. Na teh 70 - ih dogodkih je nastopilo blizu 4000 
posameznikov. Izvedbe omenjenih programov je spremljalo blizu 12.000 obiskovalcev. 
Izobraževalnih projektov in programov se je udeležilo več kot 600 slušateljev iz 70 društev 
oziroma skupin.  
Kulturna infrastruktura za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je na območju MONG in 
širše zelo dobra, soočajo pa se s finančnimi težavami zaradi visokih stroškov uporabe 
prostorov.  
 
10150  Sklad kulturnih dejavnosti – sofinanciranje delovanja 
Od februarja 2009 sta na JSKD OI Nova Gorica zaposleni 2 delavki, za kateri sredstva za 
delo zagotavlja Mestna občina Nova Gorica (samostojna strokovna svetovalka osnovni 
plačni razred -31, tarifni razred- VII + magisterij) in organizatorka kulturnega programa 
osnovni plačni razred – 21, tarifni razred – V). Obe zaposleni v sodelovanju z izpostavo, 
izpeljujeta  programe Zveze kulturnih društev Nova Gorica, ki je tudi upravljalka prostorov, 
namenjenih vadbi in delovanju društev v Mestni občini Nova Gorica. Zaposleni na JSKD 
sodelujeta pri izvedbi Javnega poziva in programih JSKD OI Nova Gorica.  
 
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Usmeritve, cilji in prioritete 
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Usmeritve, cilji in prioritete: ustvarjanje pogojev za raznovrstno, kakovostno in obiskovalcem 
zanimivo kulturno ponudbo nekomercialnega filma. 
Osnovni cilj je nadaljevanje dobro zastavljenega programa nekomercialne filmske ponudbe. 
Kazalci: število prodanih abonmajev in vstopnic, obseg filmskih predvajanj in drugih 
dogodkov, število obiskovalcev. 
 
Realizacija postavk znotraj podprograma 
 
10033  Kinematografija – ART film 
Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe izvaja tudi dejavnost umetniškega filma.  
V letu 2011 je bilo 57 predvajanj 39 različnih filmskih naslovov. Od tega je bilo 8 umetniških 
filmov, 2 komercialni projekciji, 17 projekcij v sklopu Filmske mladine, 15 filmov v okviru 
Filmskega gledališča in 15 filmov v okviru mladinskega programa Filmski vrtiljak. Glede na 
poreklo filmske produkcije, so bili 4 filmski naslovi slovenski, 24 iz evropske produkcije, le 8 
je bilo izključno ameriških. Vseh 57 predstav skupaj si je ogledalo 5.995 ljudi. Najbolj 
obiskane so filmske projekcije iz abonmaja Filmsko gledališče. V letu 2011 je bilo kar 146 
abonentov, kar je največ doslej, povprečno na predstavo pa je bilo 142 gledalcev. 
Nadaljevala se je ponudba kakovostnih in nagrajenih animiranih filmov kot igranih in 
dokumentarnih filmov za otroke in mladino, ki so zbrani v programu Filmski vrtiljak. Program 
je pripravljen za različne starostne stopnje, saj je potrebno mlado populacijo seznanjati tudi s 
filmsko kulturo.  
 
18039005 - Drugi programi v kulturi 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Usmeritve, cilji in prioritete: zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in 
opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. 
Zastavljeni cilje je moč zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih 
objektov, njihovo dostopnost za hendikepirane in čas delovanja objektov, tako v številu dni, 
kot v številu ur v posameznem dnevu. 
Letni izvedbeni cilj je zagotovitev najnujnejšega vzdrževanja stavb javne kulturne 
infrastrukture, katerih lastnica je MONG, nakup nujne opreme potrebne za nemoteno 
delovanje javnih zavodov, sredstva za investicijo Prenova kompleksa vile Bartolomei. 
Letni izvedbeni cilj je zagotovitev najnujnejšega vzdrževanja stavb javne kulturne 
infrastrukture, katerih lastnica je MONG, nakup nujne opreme potrebne za nemoteno 
delovanje javnih zavodov, sredstva za investicijo Prenova kompleksa vile Bartolomei. 
Zaradi večje preglednosti je med »Druge programe v kulturi« uvrščena tudi realizacija 
programov, ki sicer sodijo v drug sklop (SAZU, drugi programi v kulturi,sofinanciranje 
kulturnih programov in projektov). 
 
Realizacija postavk znotraj podprograma 
10036  Investic. vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme – Goriški muzej 
Računalniška oprema, laboratorijska oprema za restavratorske delavnice, oprema za 
hlajenje in ogrevanje, projektna dokumentacija za investicijo v Solkanu, drobna delovna 
sredstva, odkupi  muzejskih predmetov.  
 
10037  Investic. vzdrževanje in izboljšave, nakup opreme – Goriška knjižnica 
V letu 2011 se je v knjižnici izvajalo redno investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (police, 
vitrine, računalniška oprema ipd.). 
 
10038  Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme – Kulturni dom 
V letu 2011 so bile izvedene nekatere večje investicijske aktivnosti na področju vzdrževanja 
ter nabava prepotrebne opreme in sicer: krmilni pult za scensko razsvetljavo velike dvorane, 
digitalna mešalna miza za malo dvorano, delna zamenjava izolacije klima kanalov, 
zamenjava avtomatike klimata male dvorane, nabava frekvenčnikov za krmiljenje vrtljajev 
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elektromotorjev klimata male dvorane, popravilo vodovodne instalacije in opreme v straniščih 
za obiskovalce. 
Poleg tega se je z manjšimi nabavami izvedlo še vrsto izboljšav in s tem dvignilo kakovost 
izvedbe programov in dela zaposlenih.Del sredstev za investicijska vzdrževanje in nakup 
opreme je KD zagotovil tudi iz lastnih sredstev. 
10039  Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme – Galerija 
Nabava računalnika IMAC in označevalne table za galerijo. 
 
10040  Akcije v kulturi – SAZU 
V letu 2011 se je nadaljevalo izvajanje Raziskovalne naloge Zahodna narodnostna meja v 
luči sprememb časa. 
 
10041  Druge akcije v kulturi 
Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena 
financiranju nepredvidenih nalog, ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih vlog ter jih pri 
pripravi proračuna ni bilo možno predvideti. 
 
10145  Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so bila razdeljena na podlagi 
javnega razpisa. Sofinanciralo se je 25 različnih programov, trem sredstva niso bila 
nakazana, ker prijavitelji niso izpolnili pogodbenih obveznosti.  
 
10156  Izgradnja goriškega muzeja v Solkanu 
V letu 2011 je bila v teku gradnja nove muzejske stavbe v Solkanu.   
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059001 Programi športa    
 
Pravne podlage 
Pravne podlage za delo ter financiranje nalog in programov v okviru področij šport, tehnična 
kultura in mladinske dejavnosti so: 
 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008), 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 
96/2010), 
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008), 
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/2008, 34/2008), 
Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98), 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. list RS, št. 42/2010) 
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/00 in 31/00), 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v mestni občini Nova Gorica (Ur. list RS, št. 
9/2011), 
Odlok o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Ur. list RS, 
št. 33/2009), 
Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 11/2009) 
Letni program športa v mestni občini Nova Gorica za leto 2011 in 
Letni program tehnične kulture za leto 2011. 
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
V okviru veljavnih predpisov, sprejetih izhodišč in  pristojnosti lokalne skupnosti smo pri 
pripravi proračuna za leto 2011 sledili naslednjim usmeritvam, ciljem in prioritetam po   
področjih: 
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Šport 
Dolgoročni cilj Mestne občine Nova Gorica na področju športa je strokovni in organizacijski 
pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v športni dejavnosti. Glavne aktivnosti za 
povečanje kakovosti in množičnosti udejstvovanja občanov v vseh pojavnih oblikah športa. 
Glede na navedeno so temeljni strateški cilji naslednji: 
 
tesnejše povezovanje klubov in društev s Športno zvezo Nova Gorica in Javnim  zavod za 
šport Nova Gorica,  
spodbujanje športnih klubov in društev po vključevanju v programe vseh pojavnih   oblik 
športa, 
občanom omogočiti dostop do športnih programov in športne infrastrukture, 
otrokom in mladini omogočiti delno (vsaj nekaj ur mesečno) brezplačno udeležbo v  
programih športnih društev. 
 
Ukrepi za uresničitev navedenih ciljev : 
z zagotavljanjem sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in sofinanciranjem 
tistega dela nacionalnega programa športa, ki se izvaja v Mestni občini Nova Gorica, 
s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 
 
Tehnična kultura: 
Temeljni cilj programov tehnične kulture je slediti razvoju in prispevati k boljši seznanjenosti 
in tehnični izobraženosti in usposobljenosti čim širše populacije, predvsem pa otroke in 
mladino usmerjati in vzpodbujati k inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovanju ter odkrivanju 
in uporabi človeku in naravnemu okolju prijaznih sodobnih tehničnih dognanj. Glede na 
navedeno so temeljni strateški cilji naslednji: 
 
vzpodbujati množični interes za različna tehnična področja med mladino, 
vzpodbujati mladino k inovativnemu, ustvarjalnemu, kritičnemu ter logičnemu razmišljanju, 
odkrivati posebej nadarjene mlade in vzpodbujati nadaljnje razvijanje njihovih sposobnosti. 
 
Dejavnosti, ki jih pokriva področje tehnične kulture se odvijajo v klubih in društvih. Programe 
za delovanje in razvoj sprejemajo in izvajajo klubi in društva avtonomno v povezavi z 
Občinsko zvezo za tehnično kulturo Nova Gorica (v nadaljevanju: OZOTK) in Zvezo za 
tehnično kulturo Slovenije. Glede na navedeno so temeljni strateški cilji naslednji: 
 
Ukrepi za uresničitev navedenih ciljev: 
z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje realizacije izvedbe letnega programa, 
s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj dejavnosti. 
 
 
18 - ŠPORT 
 
Na področju športa in tehnične kulture so bila v letu 2011 za izvedbo planiranih nalog in 
programov izkoriščena planirana sredstva v višini 99,4%. Realizacija ciljev na opisanih 
področjih je razvidna iz obrazložitve posameznih postavk celotnega področja.    
 
10043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev  
Sredstva v okviru te proračunske postavke so razdeljena preko javnega razpisa. 
Profesionalni trenerji so bili sofinancirani v 9 klubih oziroma društvih in sicer: Košarkarski 
klub Nova Gorica, Kolesarski klub Nova Gorica, Rokometni klub Nova Gorica, Odbojkarski 
klub HIT Gorica, Atletski klub Gorica, Društvo mladi nogometaš Gorica, Šahovski klub Nova 
Gorica, Odbojkarski klub Prvačina in Kajak klub Nova Gorica. Za profesionalne trenerje so 
bila sredstva porabljena skladno s planom za leto 2011.  
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10045  – sofinanciranje programov in projektov tehnične kulture 
Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa, sprejetega odloka in meril ter letnega 
programa tehnične kulture. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programov društev 
in klubov, ki delujejo znotraj Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica. Sofinanciranih je bilo 9 
klubov in društev. Porabljena so bila vsa razpisana sredstva.  
 
10047 – program športa – sofinanciranje programov klubov in društev   
Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, 
sprejetega pravilnika in meril ter letnega programa športa ki so namenjena za sofinanciranje 
programov društev in klubov (pogodbeni trenerji, kategorizirani športniki, ekipni športi). 
Razdeljena so bila skoraj vsa razpisana sredstva. Majhno odstopanje je zaradi nerealizacije 
nekaterih programov v celoti.  
 
10048 – večje prireditve  
Na podlagi javnega razpisa so bila razdeljena vsa predvidena proračunska sredstva, vendar 
je realizacija nekoliko nižja zaradi neizvedbe nekaterih prijavljenih prireditev. Del sredstev je 
bilo namenjenih za izvedbo dveh projektov in sicer za sofinanciranje ene izmed etap 
kolesarske dirke po Sloveniji s ciljem v Novi Gorici ter izvedbo meddržavnega sodelovanja v 
sklopu projekta Delta del Po med Mestno občino Nova Gorica in pokrajino Ferrara v Italiji. 
Gre za tradicionalno srečanje mladih športnikov od leta 2004 dalje, enkrat letno in sicer v 
mesecu aprilu v Italiji, ter v mesecu septembru v Novi Gorici.  Organizator je bil Javni zavod 
za šport Nova Gorica. 
 
10049 – delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica  
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V 
okviru te proračunske postavke so se zagotavljala potrebna sredstva za materialne stroške in 
plače zaposlenih na podlagi količnikov, ki jih pripravijo v finančni službi javnega zavoda. 
Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in JZŠ na podlagi mesečnih najav 
in sicer za 19 zaposlenih. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja, ki jih sproti 
usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v oddelek za finance Mestne občine Nova 
Gorica. Sredstva so bila porabljena skladno s planom. 
 
10052 – investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku  
V okviru te postavke so bila sredstva porabljena za naslednje investicijsko vzdrževanje 
oziroma investicije v športnem parku: 
 
dokončanje montažne plinske kotlovnice v višini 30.000,00 €, 
nabava balona v Športnem parku za potrebe tenisačev v višini 30.000,00 €, 
nakup dveh kombijev v višini 52.000,00  €, 
sanacijo ograje na kajakaškem centru Solkan v višini 4.500,00 €.  
 
10056 – sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč  
Tudi v proračunskem letu 2011 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem otroških in 
športnih igrišč. Plan vzdrževanja in urejanja smo v celoti realizirali in sicer za: 
 
obnovo otroškega igrišča v Zaloščah, 
nabavo in montažo ograje na športnem igrišču v Ravnici, 
najem zemljišča za trim stezo ob železniški postaji ter zemljišč za potrebe smučišča na 
Lokvah, 
postavitev novega otroškega igrišča v Prvačini,ureditev manjšega igrišča v Grgarskih 
Ravnah. 
10059 – športna dvorana v Prvačini  
Investicija izgradnje telovadnice v Prvačini je končana. Skladno s sklepom mestnega sveta je 
potekala gradnja telovadnice po sistemu finančnega lizinga za dobo 10 let. V letu 2011 je 
potekalo odplačevanje lizinga skladno s planom.  
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10073 – obnova rolkarskega poligona v Novi Gorici  
Zaradi dotrajanosti in nevarnosti je bila prejšnja konstrukcija rolkarskega poligona 
odstranjena. Na isto mesto bomo postavili popolnoma novo, moderno rolkališče, za katerega 
so že v izdelavi PGD in PZI projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Del stroškov pa 
predstavlja še odstranitev starega rolkališča in geodetski posnetek. 
 
10146 – materialni stroški za športne objekte – Javni zavod za šport  
Namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje – stroške materiala in storitev so še 
v zaostajanju za dejanskimi stroški in za realno rastjo stroškov rednega vzdrževanja. Še 
poseben problem pa vsako leto znova predstavlja vzdrževanje letnega in zimskega bazena, 
saj so stroški vzdrževanja zelo visoki.  
Vsi objekti v sklopu Športnega parka potrebujejo zahtevno strokovno vzdrževanje, kar je ob 
veliki gostoti uporabe še dodaten problem. 
 
Stroški za  delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in 
športno rekreativno vadbo so vezani predvsem na zelo velike izdatke za energijo (ogrevanje, 
elektrika), veliki so stroški uporabe vode-sanitarne in za zalivanje, tekoča popravila. 
Realizacija je v skladu s planom za proračunsko leto. 
 
18 - MLADINA 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
18059002 Programi za mladino 
Dolgoročni cilj Mestne občine Nova Gorica na področju mladine je čimboljše in kvalitetnejše 
preživljanje prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske 
vloge ljudi in njihove identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, 
pa tudi ovir in rizikov. Posameznik je postavljen pred izbire med različnimi možnostmi pri 
oblikovanju svojega življenja in tudi pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. Po eni strani se 
mladi svobodno odločajo in oblikuje lastne biografije, po drugi pa postajajo odvisni od 
pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva in drugih. 
Pri tem je zmožnost mladega posameznika, da se uspešno sooči s prehodom med mladostjo 
in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno odvisna od socialnega 
kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor. 
 
Po zgledu izkušenj drugih centrov in uradov za mladino po Evropi bo potrebno največ 
pozornosti in ukrepov nameniti: 
 
kurativnemu delu z mladimi, 
izboljšati ter dograjevati infrastrukturo, 
celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter jih dopolnjevati z 
novimi glede na potrebe, 
mladinski kulturi in izobraževanju, 
pospeševanju mladinske raziskovalne dejavnosti.  
 
Obrazložitve realizacije po proračunskih postavkah  
Na področju mladine so bila v letu 2011 za izvedbo planiranih nalog in programov 
izkoriščena planirana sredstva v višini 95,7%. Realizacija ciljev na opisanih področjih je 
razvidna iz obrazložitve posameznih postavk celotnega področja.    
 
10065 – Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok  
Mestna občina Nova Gorica je s pomočjo Mladinskega centra Nova Gorica pripravila 
obdaritev otrok, ki obiskujejo vrtec in šolarjev v prvi triadi. Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca pa 
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je Mladinski center organiziral prireditev s prihodom Dedka Mraza na Osnovni šoli Frana 
Erjavca. Postavka je realizirana v celoti skladno s planom. 
 
10067 – Sofinanciranje mladinskih programov in projektov  
Sredstva v okviru te proračunske postavke so razdeljena preko javnega razpisa.  
Sofinanciranih je bilo 9 mladinskih in otroških projektov oziroma programov namenjenih 
populaciji do 29. leta starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti 
življenja mladih v njem. S sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji 
aktivnosti, k motiviranju za delo na različnih področjih, kar se kaže v velikem številu 
prijavljenih programov. Postavka ni realizirana v celoti, ker se nekateri odobreni programi 
niso izvedli oziroma so se izvedli le delno.  
 
10070 – Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
Mestna občina Nova Gorica je ustanovitelj Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica. 
Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano pogodbo smo v okviru te 
proračunske postavke zagotavljali potrebna sredstva za materialne stroške delovanja 
zavoda, plače zaposlenih ter ostale stroške, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa. 
Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in javnim zavodom na podlagi 
mesečnih najav.  
V zavodu so se izvajale naslednje dejavnosti: mladinske delavnice, tečaji, klubski program, 
prostovoljne aktivnosti, informiranje in svetovanje za mlade, projekti mobilnosti in 
mednarodni projekti, koordinacija in skupnostno delo. Realizacija je v skladu s planom za 
proračunsko leto. 
 
10071 – Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Mladinski center 
V letu 2011 je Javni zavod Mladinski center Nova Gorica dobil v upravljanje bivši dijaški dom 
v Čepovanu, ki ga je bilo potrebno obnoviti ter dokupiti nekatera osnovna sredstva za 
ponovni začetek izvajanje dejavnosti.  
 
10134 – Izgradnja mladinskega hotela 
Gre za prizidek k obstoječi stavbi kajak centra v Solkanu v treh etažah, tako, da je za eno 
etažo višji kot obstoječi objekt. Mladinski hotel je zasnovan kot klasičen hotel ali prenočitveni 
objekt za šolsko mladino oziroma za potrebe športnikov ob raznih tekmah ali pa v primeru 
priprav. Investicija je odvisna od uspešnosti kandidatur na javne razpise Republike Slovenije 
in Evropske unije. Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove za mladinski hotel 
ter za geodetski posnetek obravnavanega področja. 
 
10161 - Comenius Regio 
V letu 2011 se je zaključilo izvajanje projekta »Žoga brez meja«, ki se je izvajal od leta 2009. 
Za projekt so bila pridobljena evropska sredstva, ki pa so bila nakazana partnerjema projekta 
OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in Gimnaziji Nova Gorica. 
 
19    IZOBRAŽEVANJE 
 
Pravne podlage 
Pravne podlage za delo ter financiranje nalog programa izobraževanja so: 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

58/09, 64/09, 65/09, 20/11), 
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 

102/09), 
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- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list 
RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10),  

- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99), 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,107/10, 87/11), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06), 
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 29/00, 60/06), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 
- Zakon o visokem šolstvi (Uradni list RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 62/10, 34/11), 
- Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/02), 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS,  
- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, 
- Odlok o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 

list RS, 25/2011, 109/11), 
- Pravilnik o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni 

občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 67/08, 57/09), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne 

objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan (Uradno glasilo, št. 20/96, 

Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (Uradno glasilo, št. 20/96, 

1/97, 13/98, Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica (Uradno 

glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 
28/10), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica (Uradno 
glasilo, št. 20/96,13/98,  Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 
28/10), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, 
17/98, Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 

- Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas (Uradno glasilo, št. 20/96, 
13/98, - Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 
11/97,  Uradni list RS, št. 33/05, 124/08, 53/10), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, 
Uradni list RS, št. 100/06, 83/08, 53/10), 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 
11/97, Uradni list RS, št. 83/08). 

 
Usmeritve, cilji in prioritete 
V okviru veljavnih predpisov, sprejetih izhodišč in pristojnosti lokalne skupnosti smo pri 
pripravi proračuna za leto 2011 sledili naslednjim usmeritvam, ciljem in prioritetam po   
naslednjih programih: 
 
1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
19029001  Vrtci 
 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica je: 
- izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih 
skupnosti, 
- zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po 
potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec, 
- skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s 
standardi in normativi,  
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- zagotavljanje prostih mest za otroke, 
- zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje 
sredstev za investicijsko vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. 
 
10074 - Doplačilo za otroke v drugih občinah 
Mestna občina je skladno z Zakonom o vrtcih zagotavljala sredstva za plačilo razlike med 
ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno bivališče tudi za otroke, ki so 
vključeni v vrtce v drugih občinah (npr. Šempeter pri Gorici, Renče, Ljubljana,..).  
Dne 31.12.2011 je bilo takih otrok 83.  
 
10075 - Dejavnost vrtcev 
V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen zavod 
Vrtec Nova Gorica.  
V šolskem letu 2011/12 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 
1.222 otrok, v 69 oddelkih.  
V primerjavi s septembrom 2010, to pomeni povečanje za 4 oddelke oziroma za 81 otrok. 
Narasel je vpis najmlajših otrok (1-3 let). 
Povečanje vpisa gre na račun: 
- povečanega števila rojstev,  
- ugodnosti za drugega otroka v vrtcu, za katerega pokriva delež staršev država in sicer v 
povprečju 32% cene programa, mestna občina pa pokriva razliko v višini 68%, 
- priseljevanja,  
- manjših možnosti za domače varstvo, saj se delovna doba podaljšuje,….  
Po podatkih vrtcev, so vsi vpisani otroci v mesecu septembru 2011 dobili prosto mesto v 
vrtcu.  
Največje povečanje je opazno v Vrtcu Nova Gorica, kjer so organizirani trije dodatni oddelki 
(Centralni vrtec, Tumova ulica, OŠ Kozara) in v Dornberku, kjer se je organiziral še en 
dodatni oddelek. 
 
Zaradi spremembe Zakona o vrtcih, ki omogoča brezplačen program za drugega in 
naslednje otroke, je v vrtcih 193 otrok, za katere delež staršev plačuje Ministrstvo za šolstvo 
in šport. 
 
 Šolsko leto 2010/11 Šolsko leto 2011/12 

VRTEC Št. oddelkov Št. otrok Št. oddelkov Št. otrok 

Branik 4 66 4 66 

Čepovan  1 16 1 11 

Dornberk  5 91 6 105 

Prvačina 3 47 3 52 

Solkan  4 83 4 86 

Trnovo 1 15 1 19 

Grgar 2 31 2 35 

Šempas  8 130 8 137 

N. Gorica - skupaj (37) (662) (40) (711) 

Centralni 6 106 7 122 

Mojca 4 55 4 56 

Čriček 6 110 6 112 

Najdihojca 4 80 4 80 

Kurirček 6 115 6 113 

Kekec 6 110 6 113 

J. Pavletič 5 86 5 85 

OŠ Kozara - - 1 9 

Tumova ul. - - 1 21 

 
SKUPAJ  

 
65 

 
1.141 

 
69 

 
1.222 
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V Vrtcu Nova Gorica je oblikovan popoldanski oddelek, ki posluje do 20.30 ure.  
Zaradi strukture prispevkov staršev znaša delež, ki ga za delo vrtcev zagotavlja mestna 
občina 68 % sredstev ter starši 32 %.  
V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas se je sofinanciral program Cicibanovih uric za otroke 
od drugega leta dalje, ki so občani Mestne občine Nova Gorica in niso vključeni v program 
vrtca.  
 
10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 
Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko 
vzdrževanje smo v proračunu zagotovili sredstva za naslednja dela v vrtcih: 
 
VRTEC INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST  

V EUR 

1. ČEPOVAN - zunanja sedežna garnitura, preureditev gugalnice, 
- omara za ležalnike  
- zamenjava kuhinjske opreme 

6.900        1.400 
 

5.500 

2. DORNBERK 
 

- ureditev dodatne igralnice v OŠ Dornberk  19.000     

3. SOLKAN 
 

- slikopleskarska dela v vrtcu Trnovo 
- nakup pohištva 

2.500        1.109 
1.391 

4. NOVA  GORICA - sanacija strehe v vrtcu Čriček 
- menjava oken in balkonskih vrat na upravi  
- prenova sanitarij v Centralnem vrtcu 
- nakup kuhinjskih inox omaric v vrtcu Kurirček 
- nakup pomivalnega stroja v vrtcih: Kurirček in Najdihojca 
- nakup pralnega stroja v Centralnem vrtcu 
- nakup plinskega akumulacijskega bojlerja v vrtcu Čriček 
- zamenjava telefonske napeljave 
- ureditev dostopa pri Vrtcu Kekec 

90.600    13.000 
14.500 
20.000 

9.500 
11.500 

  700 
14.000 

5.600 
1.800 

 
SKUPAJ 

  
119.000 

 
Vsi objekti imajo pridobljena uporabna dovoljenja. 
 
10125 - Investicija  - Vrtec Prvačina 
Zaključena je bila rekonstrukcija in obnova obstoječe stavbe vrtca Prvačina. Pridobljeno je 
bilo uporabno dovoljenje, objekt je bil s pogodbo predan v upravljanje OŠ Dornberk. 
 
10129  Investicija – Vrtec Julke Pavletič v Solkanu 
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo, odstranitev dela stavbe in 
novogradnjo stavbe Vrtca Julke Pavletič v Solkanu, pripravljena je vsa projektna 
dokumentacija. Investicija je bila v letu 2011 prijavljena na javni razpis Ministrstva za šolstvo 
in šport, vendar sredstev nismo dobili odobrenih.  
 
10144 – Investicija – Vrtec Ciciban 
Pogodba z izvajalcem gradbenih del (Final d.d. Nova Gorica) je bila prekinjena, zaradi kršitev 
pogodbenih obveznosti. Z novim izbranim izvajalcem (Euroinvest gradnje d.o.o.) smo 
nadaljevali z gradbenimi deli na objektu.  
 
1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 
 
1903900  Osnovno šolstvo 
 
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Nova Gorica določa: 
- optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, 
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- ohranitev kvalitete učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske 
službe, 
- opremljanje osnovnih šol v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter 
nadomeščanje amortizirane opreme, strojev in tehničnih naprav v šolskih objektih, 
- izvajanje investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah in izvedba investicij. 
 
10082 - Dejavnost osnovnih šol 
V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je vključeno sledeče število 
učencev: 
 Šolsko leto 2010/11 Šolsko leto 2011/12 

OSNOVNA ŠOLA  Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev 

1. Branik 9 128 8 120 

2. Čepovan  4 38 4 39 

3. Dornberk 11 197 11 197 

 -  Prvačina  2 22 2 34 

4. Frana Erjavca N. Gorica 25 529 25 536 

5. Milojke Štrukelj N. Gorica  18 403 18 410 

-   Ledine  9 194 10 224 

6. Solkan 22 503 20 500 

 -  Grgar  2 35 3 47 

 -  Trnovo   2 15 2 17 

7. Šempas  16 258 16 267 

8. Kozara N. Gorica 6 37 7 37 

 
SKUPAJ  

 
126 

 
2.372 

 
126 

 
2.428 

 
V vse osnovne šole je vključenih 2.428 učencev, v 126 oddelkih. V primerjavi s preteklim 
šolskim letom se število povečalo za 56 učencev.  
Povečanje števila oddelkov je opazno na POŠ Ledine in POŠ Grgar.  
Padec števila oddelkov pa je razviden v OŠ Branik. 
Pri OŠ Kozara Nova Gorica so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 oddelki 
posebnega programa in mobilna služba. 
Mestna občina Nova Gorica je skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za 
materialne stroške in dodatni program. 
Dodatni program osnovnih šol vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad 
normativom. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 17,58 delavcev, za katere je 
potrebno mesečno zagotoviti 38.396,72 EUR oziroma 460.760,64 EUR letno.  
Zaposleni predstavljajo: drugi učitelj v 1. razredu (7,5 delavk), ki se financira na osnovi 
sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, svetovalni delavec (3,7), kuhar (3,5) in 
drugi delavci (2,88). 
Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2011/12 sledeče število dodatno zaposlenih 
(stanje 01.09.2011): 
 

OSNOVNA ŠOLA ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

STROŠKI ZA MESEC 
SEPTEMBER 2011 (V EUR) 

1. Branik  1,00 2.777,49 

2. Čepovan  1,00 1.894,96 

3. Dornberk 1,00 2.118,10 

4. Frana Erjavca Nova Gorica  3,62 7.368,05 

5. Milojke Štrukelj Nova Gorica  4,80 10.765,11 

6. Solkan  3,00 6.447,68 

7. Šempas  1,36 3.719,84 

8. Kozara  Nova Gorica 
(sofinanciranje je razdeljeno med 6 občin) 

1,80 3.305,49 

 
SKUPAJ  

 
17,58 

 
38.396,72 
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10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 
Skladno s predlogom komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje so se v poletnih  
mesecih izvajala predvidena vzdrževalna dela. 
 

OSNOVNA ŠOLA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST 
V EUR 

1. ČEPOVAN - nakup računalniške opreme  
- revizija projektov PGD – sprememba namembnosti 

1.300           900 
400 

2. DORNBERK 
 

- obnova sanitarij za učence in osebje 35.000    35.000 

3. F. ERJAVCA 
 

- lakiranje parketa    
 

10.000    10.000 
 

4. M. ŠTRUKELJ 
 

- za nadgradnjo semaforjev v telovadnici za potrebe  
- prenovo tlakov v pritličju dveh učilnic centralne šole   
- opremo dveh učilnic z inverterskimi klima napravami   
- zamenjavo senčil na južni strani stavbe centralne  šole  
- nakup arhivskih omar  
- zamenjavo svetil v zbornici centralne šole  
- prenovo stropov, sten in vrat v centralni kuhinji in jedilnici  
- zamenjavo oken v jedilnici centralne šole  
- nakup opreme v jedilnici  centralne šole   

42.334      2.285 
4.351 
3.274 

11.904 
3.336 

989 
4.273 
4.285 
7.637 

5. SOLKAN 
 
 

- za ureditev požarnega sektorja v starem delu šole v Solkanu  
- zamenjavo strešne kritine in delo na ostrešju na POŠ Trnovo  
- nakup kombija za prevoz otrok 
- nakup garderobnih omaric in klopi za učence POŠ Grgar  

118.026  64.926 
25.760 
22.730 
4.610 

6. ŠEMPAS 
 
 

- zamenjava talnih jaškov in talnih površin v šolski  
- kuhinji ter montaža dvodelnega pomivalnega korita 
- sanacija ravne strehe med telovadnico in šolsko  
- stavbo  

43.000    34.700 
 

8.300 

7. KOZARA - obnova razsvetljave v učilnicah, klimatizacija 
- (6 učilnic) – 27.500,00 EUR ( MONG 52,24%) 

14.366    14.366 

 
SKUPAJ 

  
264.026 

 
Vsi objekti imajo pridobljena uporabna dovoljenja. 
 
10087 - Športna dvorana v Novi Gorici 
Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za 
najem s postopnim odkupom.  
 
10121 - Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ledine 
V letu 2009 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječe 
stavbe Podružnične šole Ledine. Izdelana je bila vsa projektna dokumentacija, ki jo je 
financirala OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica je izvedla javno 
naročilo za pridobitev izvajalca gradbeno-obrtniških del.  
 
10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Sredstva so bila namenjena za izvedbo prve faze rekonstrukcije in prenove OŠ Frana 
Erjavca Nova Gorica, kjer je bila izvedena ureditev dostopa in garderob prva triade. 
 
10153  Telovadnica Dornberk 
Izdelano je bilo geološko geotehnično poročilo.  
 
19039002  Glasbeno šolstvo 
Temeljna strategija in cilji razvoja glasbenega šolstva v Mestni občini Nova Gorica določa: 
- optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, 
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- ohranitev kvalitete učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske 
službe, 
- opremljanje, izvajanje investicijskega vzdrževanja in izvedba investicije v Glasbeni šoli 
Nova Gorica. 
 
10090  Delovanje Glasbene šole 
Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic (Brda, Kanal, Miren– 
Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica) smo 
zagotavljali sredstva za delovanje Glasbene šole Nova Gorica in sicer: 
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen 
materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna, 
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
- naslednje nadstandardne programe:  
- Glasbena ustvarjalnost in jazz klavir (Marijan Mlakar), 
- Jazz – pop petje (Ivan Špacapan), 
- Električna kitara (Robert Pikl), 
- Jazz trobenta (Damijan Valentinuzzi), 
- Jazz saksofon (Jani Šepetavc).  
 
10162 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Glasbena šola Nova Gorica 
Skladno s predlogom komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje so se v poletnih  
mesecih izvajala predvidena vzdrževalna dela. 
 

GLASBENA ŠOLA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST V 
EUR 

 
NOVA GORICA 

- namestitev varnostne ograje na stopnicah ob glavnem vhodu 
- ureditev prezračevanja prostorov na vzhodni strani 
- zamenjava okna v hodniku 

280 
6.000 
1.920 

  
SKUPAJ 

  
8.169,60 

 
 
1904  Terciarno izobraževanje 
 
19049002  Visokošolsko izobraževanje 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica je zagotavljanje prostorskih kapacitet za 
razvoj visokega šolstva, ki je v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica. 
 
10093 - Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza v Novi Gorici 
Za Univerzo v Novi Gorici smo skladno z letno pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje 
zagona študijskih programov.  
 
10094 - Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS 
Za Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske smo skladno z letno pogodbo 
zagotavljali sredstva za zagon programov ter delovanje VIRS-a.  
 
10095 - Najemnina prostorov za visoko šolstvo - Univerza v Novi Gorici 
Univerzi v Novi Gorici smo skladno z letno pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje 
najemnine prostorov (predavalnice, laboratoriji), saj obstoječi prostori na Vipavski cesti 13 v 
Rožni dolini ne zadoščajo potrebam dejavnosti.  
 
10096 - Stroški nakupa stavbe Univerze v Novi Gorici 
Nadaljevali smo izvajanje sklenjene pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a v Rožni 
dolini, kjer ima sedež Univerza v Novi Gorici.  
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10097 – Park znanja – izgradnja študentskega doma 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije investicijskega programa za študentski 
dom, OPPN Park znanja in programsko projektne naloge za izdelavo arhitekturne zasnove 
Park znanja ob Kidričevi ulici v Novi Gorici. Pogodba o izdelavi OPPN Park znanja je bila 
prekinjena, ker je bila Univerzi v Novi Gorici dodeljena lokacija ob Kidričevi ulici.  
 
 10130 - Najemnina prostorov za VIRS 
V skladu s podpisano letno pogodbo smo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 
Primorske zagotoviti sredstva za najemnine. 
 
10131 - Sredstva za programe FUDŠ 
V skladu s podpisano pogodbo smo zagotovili sredstva za programe Fakultete za uporabne 
družbene študije.    
 
10132 - Sredstva za programe FE 
V skladu s podpisano pogodbo smo zagotovili sredstva za programe Fakultete za 
elektrotehniko.    
 
1905  Drugi izobraževalni programi 
 
19059001  Izobraževanje odraslih 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica je sofinanciranje programov, ki so v javnem 
interesu Mestne občine Nova Gorica. 
 
10098 – Sofinanciranje Ljudske univerze 
Skladno s pogodbama, ki jo je podpisalo 6 občin (Brda, Kanal, Miren–Kostanjevica, Renče– 
Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica) in Ljudska univerza Nova Gorica 
smo zagotovili sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica, Centra za 
vseživljenjsko učenje in projekta Most med temo in svetlobo. 
 
1906  Pomoči šolajočim 
 
19069001   Pomoči v osnovnem šolstvu 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica je zagotavljanje sredstev za prevoze 
učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi sredstev za prevoz učencev, ki so od 
šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Nova Gorica ugotovil, da je pot v šolo nevarna.  
 
10101 - Prevozi učencev 
Skladno z Zakonom o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev v/iz šole.  
Na osnovi Javnega razpisa za izvajanje prevozov za učence v Mestni občini Nova Gorica, je 
bila podpisana pogodba za šolsko leto 2011/12 s prevoznikom – družbo Avrigo d.d. Nova 
Gorica. 
 
19069002  Pomoči v srednjem šolstvu 
Temeljna usmeritev Mestne občine Nova Gorica je zagotavljanje sredstev za:  
- mesečne vozovnice dijakom iz socialno ogroženih družin, ki izpolnjujejo pogoje določene v 
odloku, 
- štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova 
Gorica, skladno s potrebami Mestne občine Nova Gorica in razpoložljivimi sredstvi.  
 
10119 - Subvencije prevozov srednješolcev 
Glede na to, da je pristojni oddelek v letu 2011 prejel le tri vloge dijakov za subvencioniranje 
dijaških mesečnih vozovnic, ki pa niso izpolnjevale pogojev iz odloka, postavka ni realizirana. 
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19069003  Štipendije 
 
10102 - Štipendije 
V šolskem letu 2011/12 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo skupno trinajst 
nadarjenih dijakov in študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov.  
 
20. SOCIALNO VARSTVO  
 
Pravne podlage 

 Zakon o socialnem varstvu  

 Zakon o lokalni samoupravi  

 Stanovanjski zakon  

 Zakon o lokalni samoupravi  

 Zakon o Rdečem križu Slovenije  

 Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica 

 Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v 
Mestni občini Nova Gorica 
 

Usmeritve, cilji in prioritete 
V pristojnost občine na področju socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti: 
1. izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, 
kamor spada:  

 zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,  

 financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle  (domovi za starejše občane, 
posebni socialno varstveni domovi), za tiste občane Mestne občine Nova Gorica, ki 
so z odločbo Centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih 
stroškov,  

 financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste 
upravičence, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni 
plačila,  

 financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika;  
2. zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni 
občini Nova Gorica:  

 zagotavljanje  sredstev  za  enkratne  denarne  pomoči  za  socialno  najšibkejše 
občane, 

 zagotavljanje sredstev za enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, ki je državljan 
RS in ima stalno prebivališče z vsaj enim od staršev v Mestni občini Nova Gorica, 

3. sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, 
ki sicer ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.  
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta  
2002 Varstvo otrok in družine  
2004  Izvajanje programov socialnega varstva  
 
2002 Varstvo otrok in družine  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
Namen teh programov je pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana. Spremlja se  
število prejemnikov pomoči. 
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.  
 
Podprogrami znotraj glavnega programa  
20029001 Drugi programi v pomoč družini  
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20029001 Drugi programi v pomoč družini  
Usmeritve, cilji in prioritete 
V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka. 
Dolgoročni cilj podprograma je spremljanje števila enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu 
otroka na letni ravni ter primerjava  teh pomoči po letih. 
Cilji podprograma so izpolnjevanje sprejetih obveznosti. Spremljalo se je število 
novorojencev v mestni občini v primerjavi z državno statistiko.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10103  Pomoč za novorojence  
Na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica se namenja 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka staršem otroka, ki je državljan Republike 
Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v mestni občini. V letu 2011 je 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka prejelo 334 upravičencev. 
 
2004  Izvajanje programov socialnega varstva  
 
Usmeritve, cilji in prioritete 
V program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost 
izvajati na podlagi Zakona o socialnem varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov 
družinskih pomočnikov na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. 
doplačevanje storitev v zavodih za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne 
službe za storitev pomoč družini na domu, subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči 
socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so namenjeni tudi drugim ranljivim 
skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.  
Cilj glavnega programa je pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski, 
vzpostavitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih 
posameznim skupinam prebivalstva. Spremljalo se je izvajalce opisanih programov, same 
programe ter potrebe občanov oz. uporabnikov. 
Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov 
za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.  
 
Podprogrami znotraj glavnega programa  
20049002 Socialno varstvo invalidov  
20049003 Socialno varstvo starih  
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  
 
20049002 Socialno varstvo invalidov  
Usmeritve, cilji in prioritete 
V tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za izvajanje zakonske obveze financiranja 
plače za družinskega pomočnika ter za investicijo v bivalne enote – VDC. 
Cilja podprograma sta: 

 osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo 
različne oblike invalidnosti, omogočiti večjo neodvisnost v domačem okolju,  

 investicija v bivalne enote - VDC.  
Zastavljeni cilji so se merili s spremljanjem števila družinskih pomočnikov. Sledilo se je 
zastavljenim ciljem pri investiciji v bivalne enote - VDC. 
Cilja podprograma sta izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se je število in 
situacijo družinskih pomočnikov ter se nadaljevalo z investicijo varstveno delovnega centra.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10104 Investicija v bivalne enote - VDC  
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. Začetek gradnje je stekel v začetku leta 2011.  Izvajalec izbran za izvedbo 
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del je v stečajnem postopku. Postopki javnega razpisa za izbiro novega izvajalca del za 
dokončanje del so se na ministrstvu zavlekli. V letu 2011 je bila s strani mestne občine 
realizirana oz. plačana 1 začasna situacija. Mestna občina Nova Gorica je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve kot naročnika investicije večkrat pozvalo k takojšnjemu 
nadaljevanju investicije. 
10105 Financiranje družinskega pomočnika  
Kritje stroškov za izvajanje socialno varstvene storitve družinski pomočnik je po Zakonu o 
socialnem varstvu obveza lokalne skupnosti. V letu 2011 je bilo v mestni občini povprečno 10 
družinskih pomočnikov, za katere je občina izpolnjevala svoje zakonske obveznosti. 
 
20049003 Socialno varstvo starih  
Usmeritve, cilji in prioritete 
Gre za zagotavljanje programov, ki so namenjeni starejšim. Te programe oziroma storitve 
narekuje Zakon o socialnem varstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe).  
Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in 
njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na 
domu in zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše. Kazalci 
za merjenje dosege ciljev so število uporabnikov ter vključenost v domove tistih občanov, ki 
sami ne zmorejo celotnega plačila domske oskrbe.  
Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje že sprejetih obveznosti.  
Spremljalo se je število vključenih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomoč na domu 
in drugih storitev.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih  
Za občane, ki so nameščeni v socialnovarstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni 
socialni zavodi, stanovanjske skupine) in nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi lahko 
poravnali stroške bivanja, mora občina po določilih Zakona o socialnem varstvu, iz občinskih 
sredstev delno ali v celoti zagotavljati plačilo oskrbe. Ob koncu leta 2011 je mestna občina 
doplačevala oskrbnino 80 občanom v različnih socialno varstvenih zavodih po Sloveniji. 
10151 Program Pomoč na domu  
Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS izvajalec 
socialnovarstvene storitve pomoč na domu za mestno občino. Sofinanciranje storitve 
najmanj v višini 50 % je na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu obveznost občine.  
Zaradi naraščanja števila občanov starejših od 65 let ter trenda, da starejši čim dlje ostanejo 
v domačem okolju, se potreba po pomoči na domu povečuje, s tem pa tudi stroški občine. 
Poleg tega se je potrebno približati normativom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev.  
Ekonomska cena za uro pomoči na domu je v letu 2011 v mestni občini znašala 18,71 EUR, 
cena na uro za uporabnika pa 4,17 EUR. 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  
Usmeritve, cilji in prioritete 
V tem podprogramu se zagotavljajo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim 
bivališčem v mestni občini, ki iz opravičljivih razlogov zaidejo v materialno stisko. Sem 
spadajo subvencije najemnin po Stanovanjskem zakonu, enkratne denarne pomoči za 
socialno ogrožene in kritje pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti 
svojcev, ki bi poravnali najnujnejše storitve. 
Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko v okviru zagotavljanja 
različnih vrst denarnih pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki. Kazalci za merjenje 
dosege ciljev so izboljšanje ekonomskega položaja prosilcev.  
Letni cilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremljalo se je število prosilcev 
ter je potekalo sodelovanje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno 
ogrožene, da se najde ustrezna dolgoročna rešitev posameznikovih težav.  
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10108 Subvencije stanarin po stanovanjskem zakonu  
Subvencija stanarin socialno ogroženim občanom je zakonska obveza občine po 
Stanovanjskem zakonu. Do subvencij stanarin je bilo v letu 2011 mesečno upravičenih 
povprečno 95 občanov in sicer ob upoštevanju materialnega statusa upravičencev v različnih 
višinah.  
10109 Regresiranje socialno šibkih  
Na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so materialno 
in socialno ogroženi občani upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za 
premostitev trenutne materialne ogroženosti (plačilo najnujnejših položnic), prehrane 
učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje, nakup kurjave, ozimnice. Višina denarne 
pomoči je v posameznem primeru odvisna od materialnega in socialnega stanja 
posameznika oz. družine. 
Število občanov, ki so na robu preživetja, se je v letu 2009 opazno povečalo zaradi 
gospodarske krize in posledično povečane brezposelnosti v našem okolju. Od leta 2009 se 
tako vsako leto beleži povečano število vlog, saj veliko družin in posameznikov ne zmore 
plačila osnovnih življenjskih stroškov (električne energije, vodarine, ogrevanja, plačil kosil 
šoloobveznim otrokom, šole v naravi in podobno).  
V letu 2011 je bilo vloženih preko 350 zahtevkov za enkratno denarno pomoč. Največ 
denarnih pomoči je bilo odobrenih za kritje prehrane v šoli, plačilo najnujnejših položnic 
(stroški električne energije, ogrevanja, vodarine…), nakup kurjave, šole v naravi ter za druge 
stroške.  
10110 Pogrebni stroški  
V primerih smrti občana, ki ni imel lastnih prihrankov niti svojcev, ki bi lahko krili stroške 
pogreba, mora najnujnejše pogrebne stroške po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč poravnati občina, kjer je imel pokojni stalno bivališče. V 
letu 2011 je bil 1 takšen primer. 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  
Usmeritve, cilji in prioritete 
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov in projektov 
nevladnih organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti.  
Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe, uvajanje novih 
programov, omogočiti čim večjo vključenost oseb s težavami v duševnem zdravju v dnevne 
centre in stanovanjske skupine.  
Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji 
so se merili na podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavah na razpise, z 
zadovoljstvom uporabnikov, številom sodelujočih v aktivnostih.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa  
Proračunska sredstva se na podlagi letne pogodbe  namenjajo za izvajanje programa 
humanitarne dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica.  
10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva  
Sofinanciranje programov organizacij, društev in drugih izvajalcev, ki delujejo na področju 
socialnega varstva, se izvaja na osnovi javnega razpisa. V letu 2011 je na javnem razpisu 
kandidiralo 37 prijaviteljev, od tega 31 uspešno. Odobrena sredstva so znašala okvirno od 
350,00 do 10.200,00 EUR. 
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11 - FINANCE 
 
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
Opis področja proračunske porabe 
Zajema ukrepe na področju ekonomske in davčne administracije, ki nastajajo v zvezi z 
oblikovanjem proračuna, vzpostavljanjem fiskalnih instrumentov ter finančnimi transakcijami. 
 
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike, kot glavni program in podprogram 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike zajemata ukrepe in postopke, ki so potrebni 
za doseganje realizacije prihodkovne strani proračuna in postopke povezane s finančnimi 
transakcijami, ki so potrebne za realizacijo proračuna. 
Ocena doseganja ciljev: Podprogram je bil dosežen s tem, ko smo poravnali vse zapadle 
obveznosti, ki so kot administrativni stroški nastali pri izvajanju proračuna. Realizacija je bila 
na nivoju planiranega v začetku leta in nižja za 20 odstotnih točk kot je predvideval rebalans 
proračuna za leti 2011, kar lahko štejemo kot pozitiven rezultat. Cilj je, da so tovrstni stroški 
čim nižji. 
 
Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 
11001 – Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS…) 
Stroški provizij in povračil so bili realizirani nekoliko pod planom. Namenjeni so bili plačilu 
provizij Upravi za javna plačila glede na število finančnih transakcij razporejanja 
javnofinančnih prihodkov in bankam za provizije ob gotovinskih dvigih in pologih. 
 
11002 – Nadomestila in provizije (DURS, Komunala, Vodovodi…) 
Postavka zajema stroške zunanjega tiskanja položnic.  
 
04 -  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
Opis področja proračunske porabe 
Naloge, ki se izvajajo v okviru tega programa so namenjene podpornemu okolju za delovanje 
izvršnih in oblastnih nalog lokalne skupnosti. 
 
0403 – Druge skupne administrativne službe, kot glavni program in v njegovem okviru 
podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajemata 
naloge gospodarjenja z lastnino lokalne skupnosti, kamor sodi tudi razpolaganje s 
premoženjem. 
 
Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 
11018 – Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 
Postavka je namenjena vodenju registrov ter finančno-računovodskih evidenc osnovnih 
sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki je last občine (vodovodi, kanalizacije, daljinsko 
ogrevanje, center za ravnanje z odpadki, parkirišča…) in jo imajo v najemu (prej v 
upravljanju) občinska javna podjetja oz. koncesionarji. 
 
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
Opis področja proračunske porabe 
Zajema ukrepe na področju urejanja prostora in umestitve stanovanjske in komunalne 
gradnje v prostor. Naloga lokalne skupnosti je, da skrbi za ustvarjanje in ohranjanje 
stanovanjskega fonda. 
 
1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje kot glavni program in istoimenski podprogram 
16059002 vključujeta obveznosti, ki so neposredno povezane s stanovanjsko gradnjo. 
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Mestna občina Nova Gorica je za izvajanje teh nalog ustanovila Stanovanjski sklad, ki v 
imenu občine izvaja tovrstne naloge. 
 
Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 
11007 – Stanovanjski sklad – sredstva za delovanje 
Postavka je namenjena financiranju plač in materialnih stroškov zaposlenih na 
Stanovanjskem skladu in je bila v celoti realizirana. 
 
V okviru podprograma 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju je prikazana 
postavka: 
11008 – Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in 
Slovenska odškodninska družba) 
Postavka zajema sredstva, ki se skladno z določili stanovanjskega zakona plačujejo 
Slovenski odškodninski družbi in Stanovanjskemu skladu RS iz naslova privatizacije 
stanovanj. Od vsakega obroka kupnine stanovanj po stanovanjskem zakonu je potrebno 
odvajati 20% na Stanovanjski sklad RS in 10% na Slovensko odškodninsko družbo. 
Realizacija je v višini planiranega. 
 
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
Opis področja proračunske porabe 
V področju so prikazani stroški potrebni za servisiranje najetih kreditov. 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga kot glavni program in podprogram 22019001 Obveznosti 
iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje zajemata stroške 
odobritve, najemanja, zavarovanja, obresti domačih posojil, ki jih najeme občina za 
izvrševanje proračuna. 
 
Realizacija  proračunskih postavk znotraj podprograma: 
11017 – Pokrivanje obresti od najetih posojil 
Postavka je realizirana minimalno, saj zajema le zaključek kredita, ki ga je Mestna občina 
Nova Gorica prevzela od Vodovodov in kanalizacije Nova Gorica d. d. za javno 
infrastrukturo. Pretežni del postavke je bil namenjen servisiranju planiranega kredita v letu 
2011, ki pa dejansko ni bil najet, zato tudi sredstva za servisiranje niso bila porabljena. 
 
 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da se seznani z zaključnim 
računom proračuna za leto 2011 in ga po obravnavi sprejme. Zaključni račun prikazuje 
dejansko realizacijo proračuna v preteklem letu in zato njegove vsebinske spremembe niso 
mogoče. Zaključni račun s potrebnimi prilogami je bil v zakonskem roku do 28.2.2012 
posredovan Agenciji za javno pravne evidence RS. 
 
 
 
Pripravili: 
Vida Štucin in skrbniki 
proračunskih postavk 
                                                                                                     Matej Arčon 
                                                                                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 



90 

 

 
21 – 39  POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
 
 
 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
Krajevne skupnosti, kot samostojne pravne osebe, nastopajo v proračunu s svojimi 
finančnimi načrti in predstavljajo neposredne uporabnike občinskega proračuna. Znotraj le-
teh so v letu 2011 razpolagale s sredstvi, ki so jih prejele kot lastne prihodke direktno na svoj 
transakcijski račun, z neporabljenimi sredstvi iz preteklega leta v obliki prenosa ter s sredstvi 
integralnega proračuna, ki so jih prejemale v obliki mesečnih dotacij za delovanje in 
četrtletnih dotacij za investicije. Sredstva so namenili za tekoče in investicijsko delovanje 
krajevne skupnosti, kar je podrobneje razvidno v realizaciji finančnega načrta posamezne 
krajevne skupnosti. Realizacija prihodkov in odhodkov vseh krajevnih skupnosti je v 
splošnem delu proračuna zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji. 
 
 
PRIHODKI 
Realizacija prihodkov vseh krajevnih skupnosti v letu 2011 je znašala 1.114 tisoč €, kar je 
105,3 % veljavnega plana oz. 16,2 odstotne točke več kot v letu 2010. Realizacija transferja 
iz proračuna je znašala 672 tisoč € in je bila skladna s planom, realizacija lastnih prihodkov 
pa je dosegla višino 442,1 tisoč € in tako presegla plan za 14,4 odstotne točke. 
 
Nedavčni prihodki so realizirani v višini 427 tisoč €, kar je 113,3 % planiranega. Znotraj 
nedavčnih prihodkov predstavljajo največji delež dohodki od premoženja – prihodki od 
obresti, najemnine za poslovne prostore in najemnine za grobove (skupaj 59,9%), sledijo 
drugi nedavčni prihodki (36,2%) in prihodki od prodaje blaga in storitev (3,9%). Glavnino 
omenjenih prihodkov so realizirale KS Nova Gorica(8,5%), KS Rožna Dolina (25,1%), KS 
Solkan (22,8%) in KS Šempas(8,8%), oz skupaj 65,3% vseh nedavčnih prihodkov. V 
primerjavi z letom 2010 je realizacija nedavčnih prihodkov višja za 9,8 odstotne točke. 
 
Prejete donacije so realizirane v višini 15,1 tisoč € kar je 61,1 odstotne točke več od 
planiranega. Glavnino omenjenih prihodkov oz. 77,3% predstavlja realizacije KS Solkan. 
Tudi donacije so v primerjavi z letom 2010 višje realizirane in sicer za 33,9 odstotne točke. 
 
Transferni prihodki zajemajo mesečne dotacije iz proračuna za delovanje in četrtletne 
dotacije za prireditve in investicije. Realizacija v višini 672 tisoč € predstavlja 100% plana. 
Razpoložljiva sredstva so, poleg prejetih sredstev v letu 2011, predstavljali še prenosi 
neporabljenih sredstev iz leta 2010, ki so jih posamezne krajevne skupnosti izkazovale na 
postavki splošna proračunska rezervacija. Prenosi so za vse krajevne skupnosti znašali 
596.180 €. Med letom so ta sredstva, skladno z 8. členom odloka, na podlagi sklepov 
predsednikov krajevnih skupnosti prenašali na postavke, na katerih se je vršila poraba 
omenjenih sredstev. Na postavke je bilo v letu 2011 preneseno 329.509 €, kar pomeni da je 
ostal prenos v višini 266.671 € nerazporejen.  
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ODHODKI 
 
Odhodki vseh krajevnih skupnosti so v letu 2011 dosegli višino 1.090,8 tisoč €, kar je 65,9% 
plana. Če upoštevamo, da prenos sredstev iz leta 2010 ni bil v celoti razporejen med 
odhodke je realizacija nekoliko višja in znaša 75,9%.  
Razlika med ustvarjenimi prihodki in realiziranimi odhodki je pozitivna v višini 23.368 € in 
povečuje stanje sredstev na računih. Krajevne skupnosti skupaj tako ob upoštevanju 
prenosa iz leta 2010 in pozitivne razlike iz poslovanja v letu 2011 prenašajo v leto 2012 
sredstva v višini 619.584 €. 
 
Tekoči odhodki so realizirani v višini 617,1 tisoč € in predstavljajo 56,6 % celotne realizacije 
odhodkov. Del tekočih odhodkov (7,4 %) predstavljajo sredstva za plače in druge izdatke 
zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev za socialno varnost, ki jih izkazujeta samo 
KS Nova Gorica in KS Solkan, ki imata vsaka po eno redno zaposlitev na sedežu KS. 
Glavnino tekočih odhodkov oz. 92,6 % le-teh predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki so 
realizirani v višini 571,3 €, kar predstavlja 6,2 odstotne točke nižjo realizacijo kot v letu 2010. 
Skupaj so tekoči odhodki dosegli realizacijo 55% veljavnega plana. 
 
Tekoči transferi predstavljajo  2,5% celotne realizacije odhodkov in znašajo slabih 27 tisoč €. 
Realizacija je glede na veljavni plan  znašala 117,9% planiranega. 
 
Investicijski odhodki so realizirani v višini 446,7 tisoč €, kar predstavlja slabih 41% celotne 
realizacije odhodkov oz. 87,6% veljavnega plana. V primerjavi z letom 2010 je realizacija 
višja kar za 84,2 odstotne točke. Največ investicij so izvedle krajevne skupnosti Grgar, 
Kromberk-Loke, Nova Gorica, Prvačina, Rožna Dolina,Solkan, Šempas in Trnovo, ki so 
skupno prispevale realizacijo investicij v višini 79,7 %. Sredstva so bila porabljena za 
investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti, vzdrževanje krajevnih 
poti, investicije v kontejnerska mesta in ekološke otoke, vzdrževalna dela na pokopališki 
infrastrukturi, ter manjše ureditve športnih con in podobno. 
Poleg investicij, ki so izkazane v finančnih načrtih krajevnih skupnosti se vodijo tudi 
investicije, ki so financirane direktno iz proračuna, vodi pa jih oddelek za infrastrukturo, kjer 
so v realizaciji finančnega načrta tudi prikazane. V letu 2011 je bilo tako za manjše posege v 
cestni infrastrukturi po KS, širitev mreže javne razsvetljave po KS in komunalne objekte po 
KS (pokopališča in poslovilne dvorane) porabljenih 215.806 € sredstev. 
 
V nadaljevanju je preglednica, ki prikazuje realizirane prihodke in odhodke posameznih 
krajevnih skupnosti v letu 2011, sledijo pa poslovna poročila, ki so jih pripravili predsedniki 
krajevnih skupnosti. 
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Zap. 

Štev.
Konto Opis postavke SKUPAJ

KS 

BANJŠICE

KS 

BRANIK

KS 

ČEPOVAN

KS 

DORNBERK

KS 

GRADIŠČE 

NAD 

PRVAČINO

KS 

GRGAR

KS 

GRGARSKE 

RAVNE-

BATE

KS 

KROMBERK-

LOKE

KS 

LOKOVEC

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 1.114.157,10 28.426,23 44.426,38 35.251,97 33.504,50 22.608,21 48.652,86 48.826,18 96.245,51 27.023,46

71 NEDAVČNI PRIHODKI 426.999,52 7.438,19 19.492,38 4.705,00 13.275,53 4.294,21 16.712,83 16.630,21 15.679,25 3.897,49

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 255.741,75 2.947,36 18.369,38 4.705,00 1.412,19 3.582,21 15.105,37 3.775,21 7.823,25 3.697,49

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 16.951,90 290,00 712,00 1.607,46 1.741,00 200,00

714 Drugi nedavčni prihodki 154.305,87 4.490,83 833,00 11.863,34 12.855,00 6.115,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih 0,00

sred. 0,00

73 PREJETE DONACIJE 15.144,29 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 2.009,29 150,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 15.144,29 1.000,00 275,00 2.009,29 150,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 672.013,29 20.988,04 23.934,00 30.546,97 20.228,97 18.314,00 31.665,03 32.195,97 78.556,97 22.975,97

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 672.013,29 20.988,04 23.934,00 30.546,97 20.228,97 18.314,00 31.665,03 32.195,97 78.556,97 22.975,97

ODHODKI 1.090.789,31 24.585,90 34.946,58 28.361,11 38.039,51 17.027,42 51.647,20 23.441,40 64.447,95 26.600,29

40 TEKOČI ODHODKI 617.082,83 16.362,73 30.201,06 13.661,11 23.902,80 10.760,73 31.950,83 8.719,61 36.250,05 25.716,13

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 39.038,69

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.782,94

402 Izdatki za blago in storitve 571.261,20 16.362,73 30.201,06 13.661,11 23.902,80 10.760,73 31.950,83 8.719,61 36.250,05 25.716,13

403 Plačila domačih obresti 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 26.967,57 875,00 0,00 700,00 1.425,94 0,00 750,00 80,00 200,00 360,00

410 Subvencije 0,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 26.967,57 875,00 700,00 1.425,94 750,00 80,00 200,00 360,00

413 Drugi tekoči domači transferi 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 446.738,91 7.348,17 4.745,52 14.000,00 12.710,77 6.266,69 18.946,37 14.641,79 27.997,90 524,16

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 446.738,91 7.348,17 4.745,52 14.000,00 12.710,77 6.266,69 18.946,37 14.641,79 27.997,90 524,16

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 23.367,79 3.840,33 9.479,80 6.890,86 -4.535,01 5.580,79 -2.994,34 25.384,78 31.797,56 423,17

II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 0,00

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 23.367,79 3.840,33 9.479,80 6.890,86 -4.535,01 5.580,79 -2.994,34 25.384,78 31.797,56 423,17

Sredstva na računih na dan 31.12.2010 596.180,46 5.471,21 1.879,43 5.805,13 14.253,46 6.807,57 8.624,33 10.002,67 5.073,41 3.010,73

Sredstva na računih na dan 31.12.2011 619.548,25 9.311,54 11.359,23 12.695,99 9.718,45 12.388,36 5.629,99 35.387,45 36.870,97 3.433,90
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Zap. 

Štev.
Konto Opis postavke

KS LOKVE-

LAZNA

KS NOVA 

GORICA

KS OSEK-

VITOVLJE

KS 

OZELJAN

KS 

PRVAČINA

KS 

RAVNICA

KS ROŽNA 

DOLINA

KS 

SOLKAN

KS 

ŠEMPAS

KS 

TRNOVO

I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI 16.849,40 95.954,28 44.579,25 34.567,86 99.195,11 32.933,12 121.791,05 184.665,16 58.523,06 40.133,51

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.499,40 36.411,28 6.649,26 8.071,83 12.400,14 6.391,77 107.367,02 97.352,16 37.642,06 10.089,51

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.499,40 34.211,28 4.239,59 8.071,83 12.400,14 6.251,77 5.599,57 79.359,76 31.601,44 10.089,51

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.200,00 140,00 4.020,82 6.040,62

714 Drugi nedavčni prihodki 2.409,67 101.767,45 13.971,58

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih

sred.

73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.710,00 0,00 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 11.710,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 14.350,00 59.543,00 37.929,99 26.496,03 86.794,97 26.541,35 14.424,03 75.603,00 20.881,00 30.044,00

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 14.350,00 59.543,00 37.929,99 26.496,03 86.794,97 26.541,35 14.424,03 75.603,00 20.881,00 30.044,00

ODHODKI 15.101,03 139.512,81 46.522,76 25.392,84 76.729,67 30.897,17 131.563,86 217.210,06 60.263,45 38.498,30

40 TEKOČI ODHODKI 14.801,04 65.367,85 33.522,76 23.673,26 19.526,60 14.915,97 99.159,08 99.005,68 31.704,97 17.880,57

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 20.001,73 19.036,96

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.429,54 3.353,40

402 Izdatki za blago in storitve 14.801,04 41.936,58 33.522,76 23.673,26 19.526,60 14.915,97 99.159,08 76.615,32 31.704,97 17.880,57

403 Plačila domačih obresti

41 TEKOČI TRANSFERI 200,00 500,00 400,00 150,00 0,00 0,00 13.856,63 420,00 7.050,00 0,00

410 Subvencije

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 200,00 500,00 400,00 150,00 13.856,63 420,00 7.050,00

413 Drugi tekoči domači transferi

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 99,99 73.644,96 12.600,00 1.569,58 57.203,07 15.981,20 18.548,15 117.784,38 21.508,48 20.617,73

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 99,99 73.644,96 12.600,00 1.569,58 57.203,07 15.981,20 18.548,15 117.784,38 21.508,48 20.617,73

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 1.748,37 -43.558,53 -1.943,51 9.175,02 22.465,44 2.035,95 -9.772,81 -32.544,90 -1.740,39 1.635,21

II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 1.748,37 -43.558,53 -1.943,51 9.175,02 22.465,44 2.035,95 -9.772,81 -32.544,90 -1.740,39 1.635,21

Sredstva na računih na dan 31.12.2010 4.052,14 95.881,81 14.881,44 36.098,71 5.203,58 13,35 175.527,54 172.924,78 27.959,38 2.709,79

Sredstva na računih na dan 31.12.2011 5.800,51 52.323,28 12.937,93 45.273,73 27.669,02 2.049,30 165.754,73 140.379,88 26.218,99 4.345,00
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KS BANJŠICE 
BANJŠICE 86 
5251 GRGAR 
 
 
Davčna št.:96968265 
Matična št.: 5031745 
Šifra uporabnika: 83003 
 
 
Datum:28.2.2011 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 
 
 
 
KS Banjšice je v letu 2011 iz občinskega proračuna MONG za tekočo porabo prejela 
20.988,04,00 EUR, za investicije 7.089,00 EUR, za prireditve 2.336,00 EUR in za 
delovanje pa 11.563,00 EUR.  
 
Lastni prihodki so znašali 7.438,19EUR. Od tega je bilo prejetih 2.591,00 EUR iz 
naslova najemnin za grobove, 4.406,40 EUR pa iz naslova odškodnine (vlom – 
kraja). Celotni prihodki so znašali  28.426,23 EUR.  
 
Tekoči odhodki so znašali  17.237,73 EUR ( str. ptt, vode, elektrike, komunalnih 
storitev, tekočega vzdrževanja), Investicijski odhodki-mrliška vežica pa so znašali 
7.348,17 EUR. Celotni odhodki so znašali 24.585,90 EUR. 
 
V letu 2011 smo opravili zaključna dela pri mrliški vežici, nadaljevali z deli pri 
kulturnem domu, uredili del javne razsvetljave in tekoča vzdrževalna dela na 
krajevnih poteh, popravili smo tudi najbolj kritične točke poljskih poti. KS Banjšice je 
tudi v letu 2011 sodelovala pri organizaciji krajevnega praznika, izvedbi dveh čistilnih 
akcij,  ohranjevala stike z občino Latina v Italiji, pomoč pri organizaciji praznika 
Košnje. 
 
Sicer pa je KS Banjšice je delovala v skladu s sprejetim planom in v okviru sredstev, 
ki smo jih prejeli iz proračuna MONG. 
 
Lep pozdrav!  
 
 
 
 
                                                                         Predsednica  Banjšice KS 
                                                                                Ljubka Čargo 
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KS BRANIK                                                                                 BRANIK, 28.2.2012 
BRANIK 75                                                                                  Vaš znak.:. 
5295 BRANIK                                                                              Naš znak: 
Tel.: 05 305 73 18                                                                                                        
 
 

Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2011 

 

 

Iz pregleda finančnih pokazateljev za leto 2011  v KS Branik ugotavljamo, da smo poslovali v 
okviru naših finančnih možnostih in plana za leto 2011.  

 

Glede na velikost naše KS so potrebe po vzdrževanju komunalnih objektov, poslovnih stavb, 
pokopališča, javne razsvetljave ipd. velike. Polovico  potrebnih sredstev smo pridobili iz 
občinskega proračuna, polovico  sredstev pa smo pridobili z oddajo poslovnih prostorov v 
lasti KS ter najemnin za pokopališče. 

  

Iz občinskega proračuna ter lastnimi sredstvi smo v letu 2011 delno sodelovali pri asfaltaciji 
ceste na Birse. ter krili stroške manjših  vzdrževalnih del na krajevnih poteh.  

Iz najemnin za poslovne prostore so se menjala okna na Kulturnem domu Branik , nekaj 
sredstev je bilo namenjeno za popravilo kotlovnice  v kulturnem domu ter zavarovanju 
objektov v lasti KS Branik.. Del sredstev je namenjen  plačilu tekočih obveznosti (telefon, 
pisarniški material, podjemne pogodbe…) 

S sredstvi, ki so se pridobila preko najemnin za grobove smo financirali izdelavo ter montažo 
novih kovinskih vrat na pokopališču, del sredstev se nameni tekočemu vzdrževanju 
pokopališča (čiščenje, košnja, odvoz odpadkov, voda,elektrika., beljenje). 

 

KS Branik  je  organizator velikega dela praznovanj, ki jih v kraju tradicionalno  prirejamo. Del 
sredstev  za pokritje stroškov prispeva MO Nova Gorica, del sredstev zberemo s prispevki 
krajanov ter podjetnikov v naši KS ter drugih pravnih oseb ter lastnimi viri sredstev. 

 

Ker smo s sredstvi za uresničitev vseh načrtov omejeni je plan predvidenih investicij skrbno 
izdelan ter realiziran po najnujnejših nalogah. Od MO Nova Gorica pričakujemo v bodoče 
večji  posluh pri dodelitvi finančnih sredstev iz proračuna. 

 

Lep pozdrav. 

 

                                                                     Predsednik sveta KS Branik 

                                                                             Miran Vidmar 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
ČEPOVAN 
5253  ČEPOVAN 
 
 
Čepovan, 23.02.2012 
Št.del.:  15/2012 
 
 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA  
Oddelek za finance 
Trg Edvarda Kardelja 1 
 
5000 NOVA GORICA 
 
 
 
ZADEVA: POSLOVNO POROČILO 
 
V KS Čepovan so bila v letu 2011 izvedena naslednja dela: 
 

1. Nabava opreme za kulturni dom – ureditev odra 
2. Vzdrževanje nekategoriziranih  krajevnih poti (urejanje bankin vodotokov) v 

zaselkih Dol in Vrata 
3. Izgradnja kontejnerskega mesta pri Zdravstvenem domu 
4. Organizirano je bilo: 

– druženje ob 1. maju 
– pohod na Skopico 
– krajevni praznik 
– novoletno srečanje krajanov  

 
 
Predvidena dela v letu 2012 : 
 

1. Obnovitev opreme v vežici in saniranje stropa 
2. Urejanje in vzdrževanje krajevnih poti (odvodnavanje in sanacija podpornih 

zidov) 
3. Nabava opreme za kulturni dom –  ureditev notranjosti-kuhinja, etažni elaborat 
4. Organizacija druženj krajanov ter krajevnega praznika 
5. Izgradnja kontejnerskega mesta 
 

 
 
 
 
                                                                                                 Predsednik KS 
Čepovan: 
                                                                                                 Adrijan Kofol 
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KRAJEVNA SKUPNOST DORNBERK 
Gregorčičeva 13 
5294 DORNBERK 
 
Datum: 27.2.2012 
 
 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Dornberk  je leta 2011 potekalo v skladu s 
pričakovanji. 
Po rebalansu naj bi prihodki v letu 2011 znašali 44.992,00 €, dejansko doseženi pa 
so bili 33.504,50 €. Takšen izpad realizacije je predvsem posledica tega, da v 
lanskem letu nismo zaračunali najemnin za grobove. Zaradi priprave novih najemnih 
pogodb bomo najemnine za  leto 2011 zaračunali v začetku letošnjega leta.  
Realizirani odhodki v lanskem letu znašajo 38.039,51 € kar je 64% od planiranih 
59.246 €, kljub temu je dosežen primanjkljaj odhodkov nad prihodki v višini     
4.535,01 €. Neplačani odhodki lanskega leta znašajo 6.288,34 € in so nižji kot v 
prejšnjem letu, ko so bili 9.698,68 €. 
V lanskem letu smo dokončali,  poplačali in predali namenu kapelico v Zaloščah. Pod 
vrtcem v Dornberku smo uredili začasno parkirišče. Zaključena so bila skoraj vsa 
gradbena dela na  mrliški vežici na pokopališču v Dornberku. V letošnjem letu bo 
potrebno v objekt namestiti potrebno opremo. Skupaj z veterani vojne za Slovenijo 
smo uredili prostor okrog obeležja ob mostu v Dragi. V vrtcu se je jeseni pojavila 
potreba po dodatni učilnici in KS je skupaj z vodstvom šole preko MONG za ta 
namen pridobila potrebna sredstva. Prav tako je KS aktivno sodelovala skupaj z 
organi ter vodstvom osnovne šole Dornberk in ŠD Dornberk pri zahtevi do MONG, da 
v KS Dornberk nujno potrebujemo primeren objekt za športne prireditve, rekreacijo in  
seveda tudi kulturne prireditve. MONG ja v plan za leto 2012 umestila postavko za 
izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2011 
smo v naši KS  namestili  tri luči  javne razsvetljave, asfaltirali okolico kontejnerskega 
mesta ob železniški postaji v Dornberku in opravili nekaj manjših popravil na 
krajevnih poteh. Poleg navedenih zadev je krajevna skupnost organizirala oziroma 
sodelovala tudi pri nekaj kulturnih prireditvah in praznovanju 100-letnici PGD 
Dornberk. Prav tako je KS aktivno sodelovala pri izvedbi kanalizacij in celovitejši 
ureditvi Prešernove in Stritarjeve ulice in začetku urejanja kanalizacij poslovno 
stanovanjskega objekta na ulici B. Vodopivca. To so sicer projekti  MONG. 
 
 
 
 
                                                                                  Predsednik sveta KS Dornberk 
                                                                                             Saksida Dušan 
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Krajevna skupnost Gradišče 
Gradišče nad Prvačino 41 
5292 RENČE 
Datum :27.02.2012 
 
Mestna občina Nova Gorica 
Oddelek za finance 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 
 
 
 
Zadeva:Poslovno poročilo o delu K.S. Gradišče za leto 2011. 
 
 
 
V letu 2011 smo za delovanje krajevne skupnosti porabili(pisarniški 
materijal,novoletna okrasitev vasi,elektrika,voda,plin,komunala,nagrada 
predsednika,sejnine,služ.tel.srečanje krajanov,) 7.742,18 evra. 
Za praznovanje krajevnega praznika,srečanje Gradiščanov,Gregorčičevi večeri 
inobletnica Gregorčičeve poti smo porabili 1,605,49 evra. 
Izgradnja kontejnerskega mesta 1,892.68 evra. 
Za urejanje pokopališča,košenje.čiščenje,komunala,voda,postavitev ograje okoli 
novega pokopališča smo porabili 3,655.39 evra. 
Investicije vzdrževanje sedeža k.s. Gradišče.(menjava oken).Porabili smo 2,131,68 
evra. 
Poraba v letu 2011 je 17,027.42 
 
 
 

Predsednik sveta K.S.Gradišče 
Boris Stubelj 
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KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR 
Grgar 47 
 
5251 GRGAR 
  
Grgar, 26.2.2012 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO O DELU SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI GRGAR V 
 LETU 2011 

 
 
Svet KS je s svojo dejavnostjo in finančnimi sredstvi sodeloval v različnih delih in projektih v 
kraju in sicer: 
- Obnova klopi na igrišču 435 EUR. 

- Popravilo ogrevanja KD in dvorane 231 EUR. 

 - Barvanje ograje pokopališča 812 EUR in izdelava ter montaža Inox pašamana na 

pokopališču v vrednosti 558 EUR. 

- Zamenjava oken v prostorih stare pošte 2052 EUR. 

- Zamenjava oken v prostorih KD 2362 EUR. 

- Izolacija stropa dvorane 4672 EUR. 

 - Priklop korit v vasi in na placu na vodovod 517 EUR. 

- Izdelava projektne dokumentacije za zbirni center za kosovne odpadke v SMET-u 510 

EUR. V decembru je bil zbirni center končan plačali smo 1. Del zneska v višini 13661  EUR.  

- Ureditev kontejnerskih mest za ločeno zbiranje odpadkov 1137 EUR. 

- Testiranje krajanov za cholesterol v višini 106 EUR. 

- Asfaltacija dela ceste v vasi (mimo »rikota«) v dolžini cca. 50m za znesek 1300 EUR. 

- Parcelacija za ureditev etažne lastnine v KD za kar je KS plačala 1008 EUR. 

- Sofinancirali smo zamenjavo vrat v šoli v znesku 750 EUR in za obnovo sanitarij 600 EUR. 

Sofinancirali smo neprofitne organizacije v znesku cca. 300 EUR. Kot vsako leto smo tudi 

vzdrževali krajevne poti, uredili depo za klopi in mize. Vsa ostala sredstva smo porabili za 

vodo , energijo in delovanje KS.  Veliko dela in časa smo porabili za usklajevane raznih 

problemov  v zvezi z deli pri izgradnji kanalizacije in asfaltacijo na zaključenih odsekih. 

Vsa sredstva, ki smo jih investirali, so sredstva od delovanja KS, kontejnerskih mest, 

vzdrževanja krajevnih poti in od najemnin.  

Prihodki od najemnin za grobove in poslovne prostore so bili planirani nižje, kot je bilo 

dejansko realizirano. Prav tako smo prejeli nekaj donacij sponzorjev za krajevni praznik. 

Skupno smo imeli za 2994 EUR več odhodkov, kot je bilo planirano, vendar imamo zaradi 

splošne proračunske rezervacije v višini 8624 EUR iz predhodnega leta, še vedno v 

proračunski rezervaciji 5629 EUR. 

 
Lepo pozdravljeni! 
 
                                                                                           Predsednik sveta KS Grgar 
                                                                                                         David Širok 
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Krajevna skupnost 
Grgarske Ravne – Bate 
 
 
Datum: 23.02.2012 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Oddelek za finance 
 
 
Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2011 
 
 
Odhodki: 
 
Za investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja – dvorana KS je bilo z rebalansom 
proračuna predvideno 14.000 eur. V letu 2011 je bil postavljen nadstrešek med dvorano KS 
in stavbo zeliščnega centra – streha nad odrom zunanjega prireditvenega prostora. Za ta 
namen, del inventarja in tekoče vzdrževanje dvorane je bilo porabljeno 10.369,74 eur. 
 
Za delovanje KS je bilo planirano 8.000 eur in porabljeno 3.327,07eur, neplačanih odhodkov 
na postavki je v višini 5.133,50eur. 
 
V letu 2011 smo pripravili krajevni praznik,  pobratenje s KS Blejska Dobrava, in razne 
pohode. V ta namen je bilo od predvidenih 2.336,00 eur porabljeno 1.200,0 eur. 
 
Pri prometni infrastrukturi je bilo za vzdrževanje krajevnih poti od predvidenih 5.020 eur, 
porabljenih  2.520,00 eur. 
 
Za kontejnerska mesta je bilo predvideno 3.000,00 eur, kar ni bilo realizirano. 
 
Za komunalno dejavnost je bilo predvideno 7.000,00 eur . V letu 2011 je bilo za urejanje 
pokopališča in adaptacijo mrliške vežice porabljeno 6.024,59 eur. 
 
 
Prihodki: 
Skupaj predvidenih prihodkov za leto 2011 je bilo 35.356,00 eur, Krajevna skupnost 
Grgarske Ravne- Bate je v letu 2011 dosegla realizacijo prihodkov v višini 48.826,18 eur in je 
večja od planirane za 13.470,18 eur. Razlika med planiranimi in realiziranimi prihodki, je 
nastala zaradi realizacije drugih nedavčnih prihodkov ki so bili realizirani s plačilom 
odškodnine Elektro-Slovenije za škodo, povzročeno na krajevnih cestah pri gradnji 
visokonapetostnega daljnovoda iz ČHE Avče in z najemninami za oddajo dvorane KS. 
 
 
 
 
 

Predsednik sveta KS 
                                                                                                  Jože Žbogar 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
KROMBERK – LOKE 
Ulica Vinka Vodopivca 72 
NOVA GORICA 
 
 
 
Datum: 22.02.2012 
 
 
 
 
   POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2011 
 
 
 
Svet KS Kromberk – Loke je na seji dne 22.02.2011 obravnaval poročilo o delu in o 
finančnem poslovanju v letu 2011 in ugotovil, da je bilo poslovanje zakonito in pravilno ter 
gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile planirane so bile v celoti opravljene, 
sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko porabljena, razen pri proračunski postavki 
28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje  zgradbe KS so bile sredstva samo delno samo 
delno realizirana, zaradi objektivnih razlogov.  
 
 
Finančno stanje in poslovanje: 
 

1. Prihodki v letu 2011 so bili realizirani v višini   EUR 96.245,51 
2. tega smo prejeli iz proračuna MONG     EUR 78.556,97   

od najemnin za grobove      EUR   7.569,99 
odškodnina zavarovalnice za streho zgradbe KS   EUR      3.480,00 
odškodnina za rekonstrukcijo daljnovoda Elektro Slovenija EUR      2.635,00 
ostali prihodki (obresti in prispevki fizičnih in pravnih oseb 
za časopis KS in krajevnega praznika)    EUR      4.003,55 
 

3. Odhodki v leti 2011 znašajo      EUR 64.447,95 
 

4. Prenos sredstev iz leta 2011 je bil     EUR    5.073,41 
V letu 2011se je stanje sredstev povečalo    EUR    31.797,56 
Prejete kavcije za uporabo prostora KS    EUR         100,00 
Stanje sredstev na dan 31.12.2011     EUR     36.970,97 
 

      4.   Obveznosti znašajo na dan  31.12.2011    EUR       9.374,34 
 
      5.   Sredstva KS so se v letu 2011  povečala    EUR     40.219,01     
            in znašajo  na dan 31.12.2011     EUR  99.616,82 
 
 
 
Podrobnosti so razvidne iz  bilance stanja in bilance prihodkov in odhodkov in drugih prilog. 
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V letu 2011 je naša KS prejela iz proračuna MONG za 31.305 EUR več sredstev kot v letu 
2010. V tem znesku so namenska sredstva na postavki: 
 
28107 – Investicije  v zgradbo KS     EUR  46.354 
              
Lastna sredstva iz prejete škode od zavarovalnice   EUR               3.480 
 
Skupaj sredstva  za  popravilo doma    EUR   49.834 
 
Dejanski stroški na tej postavki znašajo v letu 2011: 
- za dokup zemljišča  pri zgradbo KS    EUR     4.200 
- za načrte za rekonstrukcijo zgradbe KS    EUR      16.740 
- za svetovanje pri pridobivanje sredstev iz EU   EUR         500 
 
Skupaj poraba       EUR   21.440 
 
Ostajajo sredstva, ki so prenesena v leto 2012    EUR   28.394 
 
V letu 2011 smo prejeli lastnih sredstev: 
- Povračilo škode pri rekonstrukciji daljnovoda    EUR     2.635 
- Donacije od pravnih oseb za časopis    EUR     1.140 
- Donacije za praznik KS od krajanov in pravnih oseb  EUR     2.610 
 
 
Glede na prejeta namenska sredstva, so bile opravljene naslednje naloge: 
 

- Vzdrževalna dela na lokalnih cestah in obsekavanje brežin. Planiranih sredstev za ta 
namen, EUR 3.785,  ni bilo dovolj. Dejansko smo porabili za ta namen EUR 7.567, ki 
smo jih dobili  s prerazporeditvijo sredstev. 

- V letu 2011 smo priredili več kulturnih prireditev, kot novoletni koncert, krajevni 
praznik, druženje starejših občanov pred novoletnimi prazniki in obdaritev let-teh.Za 
to dejavnost smo porabili cca trikrat več sredstev, kot so bila predvidena v finančnem 
načrtu, ki smo jih pridobili  iz rezerve. 

- Obujanje tradicionalnih vaških običajev. Pred praznikom 1. maja je mladina postavila 
mlaj in ga lepo okrasila. Pred praznikom 1. maja je tradicionalen pohod na Škabrijel, 
ki se ga udeleži veliko krajanov. 

- Tudi v letu 2011 smo izdali dve številke časopisa STRAN,  ki ima zmeraj več strani in 
ga krajani radi beremo. 

- S sredstvi za kontejnerska mesta smo uredili le-te na Vardi, Loke in pri Gradu. 
Kontejnersko mesto v ulici V. Vodopivca pod Brezavškom je dobilo potrebno ograjo. 

- Redne seje KS 
 
 
 
 
        Predsednik KS: 
        Robert Golob 
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Lokovec 82 
5253 Čepovan 
 
 

POSLOVNO POROČILO 
 

ZA KS LOKOVEC 
 

 
V letu 2011 smo izvedli naslednja dela: 

 Asfaltacija 
 Parcelacija cest – nadaljevanje projekta 
 Vzdrževanje kulturnih domov 
 Cestni posegi na krajevnih poteh - gramoziranje 
 Organizacija krajevnega praznika 
 Ureditev varnostnih ograj 
 Ureditev kontejnerskih mest 
 Organizacija in izvajanje zimske službe 

 
 
 
 

V letu 2012 pa nameravamo izvesti naslednje začetne plane: 

 Asfaltacija 
 Parcelacija cest – nadaljevanje projekta 
 Cestni posegi na krajevnih poteh - gramoziranje 
 Javna razsvetljava 
 Vzdrževanje kulturnih domov 
 Organizacija krajevnega praznika 
 Ureditev podpornih zidov in ograj 
 Čiščenje in košnja krajevnih poti 
 Ureditev kontejnerskih mest 
 Ureditev – izgradnja novih sanitarij v vežici ob pokopališču 
 Obnovitvena in vzdrževalna dela na pokopališču 
 Organizacija in izvajanje zimske službe 
 

 
 
 
 
Lokovec, 24.2.2012 
         
 

Predsednik sveta KS Lokovec 
          Darij Kogoj 
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Krajevna skupnost  LOKVE 
Lokve 30 
5252 Trnovo pri Gorici 
 
 
Lokve, 24. 2. 2012 
 
 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
Oddelek za finance 
 
Trg E. Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 
 
 
Zadeva: POSLOVNO POROČILO  
 
V letu 2011 smo izvedli vzdrževalna dela na krajevnih poteh, na mrliški vežici ter 
pokopališču,  organizirali različna srečanja krajanov (8.marec, Dedek mraz) ter 
izpeljali praznovanje krajanov. 
 
Finančno ovrednotenje: 
Prejeli smo 16.849,40 EUR prihodkov in od tega 14.350,00 EUR iz proračuna 
MONG. Realizirani lastni prihodki so bili v letu 2011 za 78,53% višji od planiranih 
zaradi dviga cen za najemnine grobov (2.291,00 EUR). 
 
Imeli smo 15.101,03 EUR odhodkov, ki smo jih realizirali v planiranem obsegu po 
posameznih proračunskih postavkah, in sicer: 

a) Delovanje KS 4.233,63 EUR, kar je 69,01% planiranega 
b) Prireditve in praznovanja 1.609,21 EUR, kar je 72,16% planiranega 
c) Vzdrževanje krajevnih poti po KS 216,00 EUR, kar je 27,20% planiranega 
d) Komunalni objekti v KS 9042,19 EUR, kar je 99,99% planiranega. 
 

 
 
Proračunski presežek v letu 2011 znaša  1.748,37 EUR. Prenos sredstev na račun 
na dan 31. 12. 2011 znaša 5.800,51 EUR. 
 
 
        Predsednik Sveta KS Lokve 
                    Boštjan Skok 
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POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI 
NOVA GORICA ZA LETO 2011 

                                                                 
 

1. PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Statut Mestne občine Nova Gorica 
- Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 
- Odlok o organiziranju in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica 
- Statut Krajevne skupnosti Nova Gorica 

 
2. LETNI CILJI, KI SO BILI ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA IN 

OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA 
 
2.1. Seje Sveta KS Nova Gorica 
 
Svet KS sestavlja 13 članov in se je v letu 2011 sestal na šestih rednih sejah in eni 
dopisni seji. 
Na sejah je Svet KS obravnaval in sprejel poročilo o delu in zaključni račun za leto 
2010 ter pripravil program dela za leto 2011, obravnaval je več vlog krajanov in izdal 
mnenja glede javnega dobra, izdal več mnenj glede obratovanj gostinskih lokalov v 
podaljšanem obratovalnem času, obravnaval je problematiko infrastrukture v mestu 
in na Pristavi in kritično ocenil stanje mirujočega prometa in vzdrževanje javnih 
površin. Na sejah je večkrat izpostavil problem slabega vzdrževanja komunalne 
opreme v mestu, pločnikov, odvodnjavanja ulic in osvetlitve prehodov za pešce ter 
problem pojava tigrastih komarjev.  Svet KS je obravnaval tudi vlogo KS Solkan in 
željo krajanov ulice Pod vinogradi, ki se želijo priključiti Solkanu in sprejel sklep, da 
volji krajanov ne nasprotuje. Posredovali smo tudi pobudi za spremembo Odloka, ki 
se nanaša na obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času in 
Pravilnika, ki ureja postopek obremenjevanja in višino odškodnin za uporabo javnih 
površin.  
 
2.2. Vzdrževanje stavbe KS na Erjavčevi 4  
 
V začetku leta 2011 smo obnovili dve pisarni v prvem nadstropju (brusili parket, 
pleskali, delno zamenjali pisarniško pohištvo) in zamenjali dotrajane lamelne zavese 
z roloji. V poletnih mesecih pa smo začeli s temeljito obnovo hiše. Velik problem je 
predstavljala vlaga v pritličju, saj je omet odpadal, poškodbe so bile vidne tudi na 
fasadi. Tako smo vse zunanje zidove zaščitili pred talno vlago. Obnovili smo 
stopnišče, zgornji hodnik, zamenjali vsa notranja vrata, obnovili električno instalacijo 
in prepleskali fasado ter uredili odvodnjavanje okrog hiše. 
 
2.3. Prireditve 
 
Na pustni torek smo pripravili tradicionalno pustno rajanje za otroke, kjer se je zbralo 
veliko število otrok iz  vrtcev, nižjih razredov osnovnih šol in tudi veliko drugih. K 
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sodelovanju je pristopil tudi Mladinski center Nova Gorica in pripravil program v 
popoldanskem času. 
Sodelovali smo pri pripravi slovesnosti ob 70. letnici smrti Sergeja Mašere in izdali 
brošuro. 
Organizirali smo krajevni praznik 13. junij v spomin na polaganje temeljnega kamna 
za izgradnjo prvega "ruskega" bloka. 
S Turističnim društvom Nova Gorica smo sodelovali pri pripravi praznika vrtnic. V 
galeriji Frnaža je bila postavljena razstava vrtnic, skupaj smo krajanom ponudili 
nakup vrtnic po ugodni ceni. 
V sodelovanju s Turističnim društvom Nova Gorica smo organizirali tudi martinovanje 
2011. 
 
2.4. Galerija Frnaža 
 
V galeriji Frnaža smo v letu 2011 pripravili  manj dogodkov kot v preteklih letih. Vzrok 
temu je bila sanacija prostora. Po opravljeni sanaciji smo v jesenskem času 
organizirali štiri razstave: 
 
- TD Nova Gorica in KS Nova Gorica: Razstava vrtnic in znamk  
- Društvo za Bohinjsko-Goriško progo in Društvo prijateljev železniških prevozov 
Gorica: Razstava železniških modelov, maket in slikovnega materiala 
- Marko Mladovan: Vsakdanja pot, razstava fotografij 
- Društvo ŠENT: Bodi to kar si, razstava slik 
 
Decembra pa smo pripravili tudi pravljični popoldan s pisateljico mag. Darinko 
Kozinc. dogodka se je udeležilo veliko število obiskovalcev, zlasti otrok. 
 
Dogodke v galeriji Frnaža organizira KS Nova Gorica izključno z lastnimi sredstvi, ki 
jih nameni za prireditve. Za sredstva, ki jih MONG nameni za kulturo ne moremo 
kandidirati, ker smo proračunski uporabniki. 
 
2.5. Sejmi 
 
KS Nova Gorica je z organizacijo sejmov začela leta 1989 na pobudo Občine Nova 
Gorica, Gospodarske zbornice NG, Obrtne zbornice NG, Zveze prijateljev mladine in 
še nekaterih drugih in ker je bila takrat edina dovolj pogumna, da se je spoprijela z 
novim izzivom brez vsakršnih izkušenj. Dejavnost sejmov je prerasla okvire 
delovanja krajevne skupnosti, zato je krajevna skupnost ustanovila podjetje GAJ d. o. 
o. Nova Gorica, ki je v stoodstotni lasti krajevne skupnosti in ima soglasje mestnega 
sveta za delovanje.  
Krajevna skupnost (podjetje Gaj) je  v letu 2011 organizirala  23 sejmov: 12 
mesečnih in 11 bolšjih.  
Bolšji sejem je postal že tradicionalni in privablja v mestno središče vse več 
obiskovalcev.  
Na pobudo župana in v sodelovanju z podjetjem Mestne storitve smo mesečni sejem 
prestavili iz Bevkovega trga na parkirišče nasproti Perle.  
 
2.6. Komisija za hortikulturo 
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V skladu z Odlokom je župan imenoval Komisijo za hortikulturo v kateri je zastopana 
tudi KS Nova Gorica. Komisija je na predlog krajanov opravila več ogledov, ki so se 
nanašali na poškodovana in moteča drevesa v mestu.  
 
2.7. Kontejnerska mesta 
 
V prvem polletju smo izvedli manjše popravilo kontejnerskega mesta na Cankarjevi 
ulici, potem pa smo obnovili kontejnerska mesta na Erjavčevi 34, Erjavčevi 23, Marija 
Kogoja, Rada Simonitija, Ledine in na Rutarjevi ulici. Glede na število obnovljenih 
kontejnerskih mest smatramo, da smo pri delu zelo uspešni. Vsa kontejnerska mesta 
so obnovljena tako, da imajo dovolj zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov in so za 
okolico nemoteča. 
 
2. 8. Nekategorizirane poti 
 
Po več kot desetletju dajanja pobud in predlogov, poskusov ureditve itd. smo letos 
uredili povezovalno pot med Ledinami in Prvomajsko ulico 
 

3.  PRIHODKI 
 
KS Nova Gorica je v letu 2011 dosegla realizacijo prihodkov v višini 95.954,28 EUR 
in je večja od planirane za 16.011,28 EUR. Nedavčni prihodki so bili realizirani v 
višini 36.411,28 EUR. Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od udeležbe na 
dobičku podjetja Gaj v višini 15.622,81, prihodki od obresti v višini 391,46 EUR, 
prihodki od najemnin v višini 18.197,01 EUR in prihodki od prodaje blaga in storitev v 
višini 2.200,00 EUR. Transferni prihodki iz občinskega proračuna so znašali 
59.543,00 EUR in so namenjeni za delovanje KS (35.913,00 EUR), za prireditve 
(9.665,00 EUR) in ureditev ekoloških otokov ter nekategoriziranih krajevnih poti 
(13.965,00 EU).  
 

4.  ODHODKI 
 
Realizacija odhodkov znaša 139.512,81 EUR. Razlika med prihodki in odhodki znaša 
43.558,53 EUR in se pokrije z ostanki prihodkov iz preteklih let. 
  

5.  PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2011 
 
KS Nova Gorica upravlja z zemljišči, ki so vredna 8.039,68 EUR, z zgradbami v 
vrednosti 352.173,75 EUR ter z opremo in drobnim inventarjem v vrednosti 
69.372,34 EUR. Kapitalska naložba v Gaj d.o.o. znaša 28.058,87 EUR.  
Denarna sredstva na računu znašajo 52.323,28 EUR. 
Terjatve do kupcev znašajo 3.439,32 EUR in pričakujemo celotno plačilo. Neplačani 
odhodki znašajo 18.270,85 EUR in zapadejo v plačilo v letu 2012. 
 

6. OCENA USPEHA PRI REALIZACIJI PROGRAMA DELA 
 
Program dela, ki smo si ga zastavili, smo skoraj v celoti dosegli.  
Seje sveta KS so bile sklicane po potrebi, glede na gradivo, ki ga je bilo potrebo 
obravnavati. 
Z organizacijo raznovrstnih sejmov poživljamo mesto. 
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Uspešni smo bili pri organizaciji kulturnih dogodkov. Pripravili smo več vsebinsko 
raznovrstnih dogodkov galeriji Frnaža, organizirali smo pustovanje za otroke in 
pripravili praznovanje krajevnega praznika. Sodelovali smo s TD Nova Gorica pri 
Prazniku vrtnic in Martinovanju in z OZB za vrednote NOB pri spominski slovesnosti 
ob 70-letnice smrti Sergeja Mašere.  
V letu 2011 smo znatna sredstva namenili ureditvi oziroma obnovi prostorov in 
stavbe Krajevne skupnosti na Erjavčevi 4. 
Svet KS je pri obravnavi realizacije finančnega načrta za leto 2011 ocenil, da je KS s 
sredstvi, ki so bila na voljo v letu 2011 ravnala gospodarno in v skladu s sprejetim 
finančnim načrtom in rebalansom.  
 
 

7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 

Računovodstvo za potrebe Krajevne skupnosti opravlja računovodska služba KS pri 
Mestni občini Nova Gorica, plačilni promet in izdajanje računov pa opravlja 
zaposlena pri KS Nova Gorica. Vsakodnevni pogled v finančne tokove imajo 
predsednica KS, tajnik in služba za računovodstvo KS. 
 

8. DRUGA POJASNILA 
 
Svet KS meni, da ima Krajevna skupnost Nova Gorica premalo možnosti za vplivanje 
na dogodke v mestu: ne dajemo soglasji za prireditve, niso upoštevani predlogi za 
urejanje infrastrukture in manjših a nujnih vzdrževalnih del v mestu, v proračunu se 
za urejanje mesta namenja premalo sredstev, ker niso upoštevani niti število 
prebivalcev, niti obremenitev mesta z dnevno migracijo. 
 
Več let smo opozarjali na nerešen problem v zvezi s hišo na Kostanjeviški 18, 
Pristava. Hišo in probleme smo "podedovali" od KS Pristava, ko se je pripojila KS 
Nova Gorica. 
Lastniška razmerja v zvezi s to hišo niso urejena saj obstaja pravica odkupa etažne 
lastnine po dedičih nekdanjega stanovalca. Hiša je v razpadajočem stanju in 
predstavlja nevarnost za okolico. Svet KS Nova Gorica je že leta 2005 sprejel sklep, 
da se hišo proda, kar pa Mestni svet MONG takrat ni potrdil. Konec leta 2010 smo 
dobili soglasje Mestnega sveta MONG za prodajo navedene nepremičnine. V letu 
2011 smo imeli z upravičenci do odkupa stanovanja veliko stikov, tako osebnih kot 
tudi preko pošte, vendar se še nismo uspeli uskladiti glede kupne pogodbe. Sporno 
je zemljišče, ki je del zaščitenega parka in bi ga upravičenci do nakupa stanovanja 
radi uveljavili kot funkcionalno zemljišče k stavbi. 
 
 
 
V Novi Gorici, 21. februar 2012 
 
 
                                                                             Boža Mozetič, univ. dipl. ekon. 
                                                                        Predsednica Sveta KS Nova Gorica 
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Krajevna skupnost Osek-Vitovlje  
Osek 73   
5261 Šempas 
 
Datum:27. 02. 2012 

 

POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2011 

 

SPLOŠNI DEL  

V letu 2011 so se izvedla vsa predvidena dela in dodatno še nekatera druga, ki so se 
izkazala za         potrebna in nujna že v prejšnjem letu. V nadaljevanju je prikazan kratek 
povzetek opravljenih del in sicer:  

I. Obe pokopališči (Osek in Vitovlje) sta se vzdrževali v enakem obsegu kot v preteklih 
letih. Prihodki za ta namen so sredstva, zbrana iz najemnine za grobove, ki jih 
plačujejo najemniki grobov v skladu s sklepom sveta KS. V lanskem letu smo se 
odločili, da bomo glede na sredstva, ki bodo na razpolago od najemnin po delih 
tlakovali pokopališke poti. Moti nas, da se prepočasi zaključujejo dela za tehnični 
prevzem mrliške vežice, ki je praktično končana. V letu, ki je pred nami moramo 
vežico predati namenu.  

II.  Na področju krajevnih poti smo izvedli nasipanje s tamponom tistih poti, ki so v naši 
pristojnosti. Uredili smo pot ob avtocesti, ki je potrebna za kmetijstvo, katera ni bila že 
več let vzdržavana. Nabavljali smo tudi material za razne interventne posege 
(gramoz, cement), v primerih, ko so krajani sami opravili dela na krajevnih poteh. V 
zaselkih Užiče in Brce smo skupaj z krajani uredili meteorno kanalizacijo. V zaselku 
Brdo smo položili v obcestni jarek cevi za meteorno vodo in jarek zasuli tako, da voda 
sedaj ne izpodjeda več ceste. 

III. Na področju kontejnerskih mest smo na različnih lokacijah popravili in zamenjali 
zaščitne verige. Tu nas čaka še izvedba vsaj dveh ekoloških otokov, da se bodo 
lahko odpadki ločevali. 

IV.  Krajevna skupnost Osek-Vitovlje aktivno sodeluje z društvi in organizacijami, ki 
delujejo na njenem področju v dobrobit in za dobro počutje krajanov. Pri nekaterih 
družabnih in javnih prireditvah, kot so že tradicionalne: 

V.  »Praznik kostanja v Vitovljah«,  

VI.  Prireditev za mlade »Nasmeh poletju«,  

VII. Srečanje harmonikašev »Pod lipo v Oseku«  

VIII. Sodeluje tudi organizacijsko, zlasti pa s finančnim prispevkom pri prireditvah, 
ki niso komercialno naravnane.  

IX. Finančno pomagamo tudi KO Rdečega Križa, Društvu za samopomoč in nekaterim 
drugim neprofitnim društvom. 

X.  Krajevna skupnost Osek-Vitovlje nudi KiTD Osek in Ktd Vitovlje v uporabo svoje 
prostore, kjer se odvijajo predstavitve umetniških in drugih del naših krajanov pa tudu 
širše okolice. S to obliko so zadovoljene potrebe krajanov, ki se izvajajo že več let. 
Prostori niso najbolj primerni za tovrstne prireditve, zlasti zaradi lege stavbe, 
mnogokrat pretesni, toda to je (zaenkrat) edina možnost, s katero zadovoljujemo 
potrebe krajanov po druženju. To je tudi en od dokazov, da kraju primanjkuje prostor, 
za katerega prosimo in nanj čakamo že kar nekaj desetletij in za katerega so že 
izdelani načrti.  
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XI. Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje se je v letu 2010 sestajal na rednih sejah vsaj 
enkrat na mesec, kjer smo obravnavali tekočo problematiko, program dela, sprejeli 
finančni načrt za leto  2011, obravnavali poročilo o poslovanju v letu 2010 idr.   

 

FINANČNI DEL 

 

Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje je na seji obravnaval poročilo o delu in o finančnem 
poslovanju v letu 2011. Soglašal je, da je bilo poslovanje zakonito in pravilno, ter 
gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile planirane so bile v celoti opravljene, 
sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko porabljena.  

Finančno poslovanje in stanje sredstev: 

1. Prihodki so bili v letu 2011 realizirani v višini 44.579,25 EUR  iz proračuna MONG, 
od najemnin za grobove 3.960,15 EUR, od najemnin za poslovne prostore 180,00 EUR in 
99,44 EUR od obresti od sredstev na vpogled. 

Za investicije smo iz proračuna MONG prejeli 28.096,00 EUR, za tekočo porabo 
7.232,99 EUR, za druge namene 2.601,00 EUR in za 2.409,67 EUR drugih prihodkov.  

Vsi prihodki so realizirani v planiranem obsegu.  

 

2. Odhodki znašajo skupaj 46.522,76 EUR od tega tekoče vzdrževanje 20.306,44 
EUR, za prireditve 880,98 EUR, za delovanje krajevne skupnosti 5.794,51 EUR, za 
vzdrževanje pokopališč 

6.940,83 EUR in za izdelavo projektne dokumentacije 12.600,00 EUR 

            3. Stanje sredstev na računih na dan 32. 12. 2011 znaša 12.937,93 EUR 

            4. Obveznosti na dan 31.12.2011 znašajo 1.767,43 EUR in se nanašajo na 
obveznosti do dobaviteljev v državi. 

            5. Osnovna sredstva znašajo na dan 31.12.2011 59.820,55 EUR, denarna sredstva 
na podračunu pa 12.937,93 EUR. 

 

 

                                                                        

 

 

                                                                               Predsednik sveta KS Osek-Vitovlje 
                                                                                                   Franc Živec  
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KS OZELJAN 
Ozeljan 92 
5261 Šempas 
 
 
 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2011 
 
 
KS Ozeljan je prejeta  proračunska sredstva porabljala skladno s finančnim načrtom. 
Sredstva smo namenili potrebam skladno s proračunskimi postavkami in višino 
sredstev za posamezno postavko. 
 
Sredstva za delovanje KS smo namenili za tekoče delovanje in potrebe – stroški 
električne energije, vode, telefona, pisarniški material, pošta,... 
 
Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo namenili za 
obnovo in vzdrževanje rizičnih in poškodovanih odsekov cest. Uredili smo kanale za 
odvodnjavanje in rešetke na cestišču. Nabavili smo varnostna ogledala na nevarnih 
mestih. Uredili smo košnjo in obrezovanje dreves ob vseh cestiščih. 
 
Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki smo vložili v rekonstrukcijo in 
adaptacijo kontejnerskih mest in zbirališč odpadkov. 
 
Sredstva za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti. Poravnali smo tekoče 
stroške za upravljanje in vzdrževanje pokopališč v Ozeljanu in Šmihelu.  
       
 
 
        Svet KS Ozeljan 
        Predsednik: 
        Marko Tribušon 
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KS PRVAČINA 
 
 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 
 

 
1. SPLOŠNI DEL 

 
1.1 Predstavitev Krajevne skupnosti Prvačina 

 
Krajevna skupnost Prvačina je pravna oseba javnega prava – v okviru nalog, ki jih opravlja 
samostojno.KS je  ožji del Mestne občine Nova Gorica in  neposredni proračunski uporabnik.  
Ima svoj statut in druge splošne akte. KS Prvačina ima svoj podračun pri MF UJP Nova 
Gorica. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. 
Sedež ima v prostorih Doma krajanov, na naslovu Prvačina 48. 
 

1.2 Organiziranost in odgovorne osebe 
 
Organ krajevne skupnosti je svet, ki so ga izvolili krajani s stalnim prebivališčem na njenem 
območju in sicer na splošnih volitvah, ki so bile v jeseni 2010. 
Svet sestavlja sedem članov.Nadzorni svet sestavljajo trije člani.  
Predsednik sveta zastopa in predstavlja KS, in je odgovoren za pravilno delovanje KS, 
sklicuje in vodi seje, ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet. 
KS Prvačina nima zaposlenih delavcev. 
 
 

2. POSEBNI DEL 
 

2.1 Dejavnost in naloge 
 
Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v MO Nova Gorica, z dajanjem 
pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti, ki naj jih MO Nova Gorica izvaja na njenem 
območju, ali pa vpliva na življenje in delo njenih prebivalcev, ter sodeluje z njimi. 
Gospodari kot dober gospodar z lastnim premoženjem in premoženjem Mestne občine Nova 
Gorica, v primeru če ga le ta prenese nanjo s posebnim odlokom. 
V vasi pospešuje kulturne, športne, humanitarne in društvene dejavnosti , vzpodbuja tudi 
prostovoljno delo. 
Opozarja na socialne probleme, probleme mladih in jih skuša s krajani sproti reševati. 
Seznanja pristojne organe Mestne občine Nova Gorica s potrebami in problemi krajanov. 
 

2.2  Financiranje 
 
Krajevna skupnost pridobiva transferna sredstva za delovanje, prireditve ter za investicijska 
dela na objektih in infrastrukturi iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. 
KS pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, ti so:  
 

- najemnine - plačila krajanov in drugih pravnih in fizičnih oseb   
- prostovoljno delo -  fizičnih oseb – krajanov,  
- sponzorska oz. donatorska  sredstva - pravnih in fizičnih oseb 
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2 URESNIČEVANJE FINANČNEGA NAČRTA  
 
Finančni načrt KS Prvačina je v okviru Odloka o proračunu sprejel mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica. Krajevna skupnost kot neposredni proračunski uporabnik je MONG 
oddala predlog finančnega načrta, ki je bil usklajen s cilji in načrti KS in je bil v omenjenem 
odloku le deloma upoštevan. V nadaljevanju po posameznih postavkah finančnega načrta 
analiziramo uresničevanje postavk ter s tem povezano doseganje kratkoročnih in dolgoročnih 
ciljev KS.  
 

3.1 Delovanje KS (34101) 
 
Sredstva za delovanje KS so se z rebalansom proračuna 2011 bistveno povečala iz sprva 
načrtovanih 9.934 na 17.924. Glavni razlog je v tem, da neposredni odhodki, nujni za 
delovanje KS, bistveno presegajo proračunsko postavko. Na to svet KS Prvačina opozarja že 
vrsto let, nazadnje tudi v osnutku finančnega načrta za leto 2011, ko smo zapisali:, da je 
»nujno, da se poveča postavka za delovanje KS in da se (dolgoročno) spremeni način 
določanja višine sredstev tako, da bodo med kriteriji tudi število nepremičnin, ki jih vzdržuje 
KS, število društev in število dejavnosti v kraju«. Postavka je kljub temu ostala na ravni 
proračuna 2010. Iz izkaza prihodkov in odhodkov izhaja, da so samo stroški za elektriko, 
ogrevanje, vodo, odvoz smeti in zavarovalne premije, kar so odhodki, nujni za vzdrževanje 
objektov, višji od 10.000 evrov. Ob tem velja poudariti, da si svet KS ne izplačuje niti sejnin 
niti potnih stroškov, da je skrajno varčen pri nakupu pisarniškega materiala ter da vse 
storitve, vključno z administracijo in pisarniškim delom, prostovoljno opravijo člani sveta KS.  
Objekte v lasti KS večinoma uporabljajo društva, ki imajo tudi sama zelo omejene vire 
prihodkov. Podpora društvom, ki zagotavljajo kulturno in družabno živahnost ter povezanost 
vasi, sodi med temeljne cilje KS. Zato svet KS ocenjuje, da bi imelo zaračunavanje uporabe 
prostorov vrsto negativnih učinkov. Tudi finančnih, saj društva z brezplačnimi storitvami in 
prostovoljnim delom članov bistveno prispevajo k uresničitvi več dejavnosti KS.  
 

3.2 Prireditve in praznovanja (34102) 
 
Tudi ta postavka se je z rebalansom povečala. Krajevna skupnost je namreč v letu 2011 
pripravila več dogodkov, med katerimi je bila tudi 100. obletnica izgradnje osrednje stavbe v 
vasi, Sokolskega doma. Z rebalansom se je dejansko namenjeni znesek v proračunski 
postavki približal osnutku finančnega načrta za 2011, ki je predvideval proračunska sredstva 
v višini  7.000 evrov. KS Prvačina je v letu 2011 organizirala, soorganizirala in podprla 
sledeče dogodke in dejavnosti:  

o Pustovanje in obisk kurentov 
o Gostovanje dramske skupine iz Planine 
o Revijo upokojenskih zborov Severne Primorske  
o Krajevni praznik s slovesnostjo ob 100. obletnici Sokolskega doma in 

priložnostno razstavo  
o Otvoritev nove stavbe vrtca  
o Praznik breskev  
o Otvoritev glasbene učilnice  
o Malonogometni turnir 
o Slovesno repriza prireditve Moda iz baula ob prejetju diplome MONG 
o Gostovanje Društva žena na 60. obletnici Slovenske izseljenske matice v 

Ljubljani 
o Novoletne delavnice za otroke in prihod Dedka mraza 
o Otvoritev otroškega igrišča  
o Božični koncert Prvačke pleh muzike.  
o Redne tedenske pravljične urice v podružnični knjižnici  
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Na področju prireditev in praznovanj je KS presegla cilje, zastavljene v osnutku finančnega 
načrta in programu dela. Ohranitev pestre dejavnosti v kraju ostaja ena od prioritet sveta KS.  
Svet KS je bil v primerjavi s preteklimi leti manj uspešen pri pridobivanju sponzorskih in 
donatorskih sredstev, kar gre pripisati finančni in gospodarski krizi, saj se je svet KS ta 
sredstva intenzivno trudil pridobiti.  
 

3.3 Vzdrževanje krajevnih poti (34103) 
 
Ciljev pri tej postavki svet KS ni uresničil, predvsem zato, ker je najbolj nujni infrastrukturni 
poseg, sanacija hudo poškodovanega odseka mimo šole, v katerega je svet KS usmeril 
veliko energije in časa, bistveno presegal možnosti te proračunske postavke. Investicijo, ki je 
v teku in obsega ureditev meteorne kanalizacije, sanacijo cestišča in novo asfaltno prevleko 
na celotnem odseku, vodi oddelek za infrastrukturo. Nekaj manjših posegov v 
nekategorizirane poti KS načrtuje za prvo polovico leta 2011.  
 

3.4 Kontejnerska mesta (34105) 
 
Sredstva iz te postavke je svet KS nameraval usmeriti v dva ključna projekta: izgradnjo 
zbirnega centra pri pokopališču in selitev kontejnerskega mesta iz neprimerne lokacije ob 
Kulturnem domu. Oboje je bilo kot osrednji cilj opredeljeno tudi v osnutku finančnega načrta. 
Zbirni center je zaradi zamud pri dogovarjanju z upravljalcem in iskanju rešitev za selitev 
obstoječega kontejnerskega mesta tik pred realizacijo v letu 2012. Predvidena selitev 
kontejnerskega mesta pa se je zaustavila predvsem zaradi neuspešnega iskanja nove 
lokacije.  
 

3.5 Komunalni objekti v KS (34106) 
 
V letu 2011 se je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključila investicija v poslovilni objekt, 
ki ga je KS tudi prevzela v upravljanje. Pri prevzemu objekta nekatere obveznosti izvajalca 
(Final d.d.) niso bile izpolnjene, zato je KS sama investirala v sanacijo zelenice, postavitev 
varnostnih količkov in zasaditev žive meje. Od tod nekoliko višji odhodki na postavki, ki se 
sicer v celoti financira iz najemnine za grobove. Najemniki so strošek večinoma poravnali, 
KS ima odprte terjatve še do 14 najemnikov.  
 

3.6 Investicije in investicijsko vzdrževanje  (34109) 
 
KS je v letu 2011 samostojno vodila investicijo v izgradnjo večnamenskega prostora v Domu 
krajanov, ki trenutno večinoma služi kot glasbena učilnica. Objekt je dokončan in ima 
uporabno dovoljenje. Med investicijo so nastali nekateri stroški, ki jih osnutek finančnega 
načrta ni predvideval, predvsem stroški za tehnično svetovanje in nadzor ter za izdelavo 
Projekta izvedenih del. Stroški same gradnje ostajajo v pogodbeno določenih vrednostih. 
Neporabljenim sredstvom botruje dejstvo, da izvajalec del, Marc d.o.o. kljub večkratnim 
pozivom investitorja in organa nadzora ni izdal končne situacije.  
 

3.7 Druge dejavnosti in projekti 
 
Svet KS je izpeljal še nekaj dejavnosti in projektov, ki niso zajeti v posamičnih proračunskih 
postavkah:  
 

o  Uporabna dovoljenja in požarni red  
Svet KS je pridobil uporabno dovoljenje za nadstropje Doma krajanov, ki je bilo prenovljeno 
leta 1999. Prav tako je pridobil uporabno dovoljenje za Kulturni dom (Sokolski dom) ter za 
obe stavbi naročil izdelavo požarnega reda. S tem so izpolnjene temeljne predpostavke za 
varno in zakonito uporabo prostorov, kar daje možnost tudi za tržni najem prostorov.  
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o Sanacija pročelja Sokolskega doma  
KS je z lastnimi sredstvi obnovila pročelje Sokolskega doma ter na stavbo vrnila napis 
»Sokolski dom«.  

o Sanacija posledic poplav  
KS se je dejavno vključila v prizadevanja za sanacijo posledic poplav iz decembra 2010 in 
izvedbo ukrepov za zagotovitev večje poplavne varnosti. Sklicala je sestanek krajanov z 
odgovornimi, na Ministrstvu za okolje utemeljevala nujnost dogovorjenih posegov ter 
upravljalcu nudila podporo pri iskanju rešitev in komunikaciji z lastniki zemljišč.  

o Vrtec  
KS dejavno pomaga skupini staršev, ki imajo težave pri vpisu otrok v Vrtec Prvačina ter 
posreduje med starši, OŠ Dornberk in MONG.  

o Otroško igrišče  
KS si je prizadevala za ureditev otroškega igrišča v parku ob spomeniku, kar ji je nazadnje 
ob pomoči MONG tudi uspelo. Ob tem velja poudariti, da je KS o postavitvi igrišča uspela 
doseči dogovor s krajevno organizacijo ZZB NOV, ki skrbi za spomenik padlim borcem, kar 
je dober primer uspešne medgeneracijske komunikacije in povezovanja.  
 
Svet KS svoje delo v letu 2011 ocenjuje za uspešno. Uspel je uresničiti večino ciljev iz 
osnutka finančnega načrta, pri ciljih, ki so ostali neuresničeni, pa so objektivne okoliščine, ki 
so botrovale neuspehu.  
Delo sveta KS poteka gladko, komunikacija med člani je redna in kakovostna, večino 
odločitev po argumentirani razpravi sprejemajo soglasno. Vse to je dober obet za uspešno 
delo tudi v naslednjem letu.   

 
 

4. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010 
 

 

BILANCA STANJA   

Naziv        
Nabavna 
       
vrednost 

     Odpisana 
       
vrednost 

Negospodarske stavbe          
282.140 

102.905 

Drugi gradbeni objekti (parkirišče pri pokopališču) 32.904 8.501              

Investicija v teku – poslovilni objekt 46.398  

Investicija v teku – godbena šola  81.022  

Investicija v teku - igrišče 7.864                                                                                                                                             

Druga oprema  2.099 600 

Oprema 10.284 10.151 

Drobni inventar 6.433 6.433 

SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA IN 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 
         

469.143 

 
         

128.550 

Denarna sredstva na računu 27.669 

Računi 428 

Računi NUPD 66 

Računi NUPO 0 

Tekoči odhodki 4.825 

Investicijski odhodki 0 

SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA 32.988 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 4.734 

Kratkoročne obveznosti do NUPD 2 
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Kratkoročne obveznosti za izplačilo pogodb o delu 89 

Nedavčni prihodki 488 

Kratkoročno odloženi prihodki 6 

SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 5.319 

Splošni sklad 312.741 

Splošni sklad za drugo, prenos prihodkov 5.204 

Dolgoročne obveznosti do Cotič Nataše 24.252 

Kratkoročne obveznosti Cotič Nataša (vlaganja v 
gostinski lokal) 

3.600 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                      345.797 

SKUPAJ SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV 502.131 469.577 

 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. SKUPAJ PRIHODKI 99.195 

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 49 

Prihodki od najemnin za poslovne prostore 3.600 

Najemnina za grobove 6.318 

Najemnina za bankomat, mrliško vežico 2.434 

Prihodki od prodaje blaga in storitev oglaševanja -
sponzorji 

0 

Drugi nedavčni prihodki - zavarovalnina 0 

Drugi izredni nedavčni prihodki 0 

Prejete donacije   0 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 
delovanje 

9.934 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za drugo 6.292 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 
investicije 

70.569 

 
II. SKUPAJ ODHODKI 

 
76.730 

Pisarniški in splošni material in storitve 67 

Časopisi, revije, knjige in strokovna lit. 109 

Računalniške storitve 17 

Hrana, storitve menz in restavracij 957 

Drugi splošni material in storitve 87 

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve 0 

Drugi posebni material in storitve 2.373 

Električna energija 2.933 

Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.917 

Voda in komunalne storitve 757 

Odvoz smeti 1.778 

Telefon, faks, elektronska pošta  381 

Poštnina in kurirske storitve 73 

Zavarovalne premije za objekte 1.592 

Drugi izdatki za tek. vzdrž. in zavarov. 3.203 

Podjemne pogodbe 1.692 

Plačilo storitev org. poobl. za plač. promet 28 

Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije 34.461            

Načrti in druga projektna dokumentacija 2.652 

Drugi operativni odhodki 264 

Drugi operativni odhodki glasba 300 

Nakup pisarniškega pohištva 337 
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Nakup drugih osnovnih sredstev 0 

Rekonstrukcije in adaptacije 3.600 

Investicijsko vzdrževanje objektov 33.287 

Obnove 13.980 

Investicijski nadzor 1.339 

Plačilo drugih storitev in dokumentacije  2.008 

III.  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  
22.465 

 
 
 
V Prvačini, dne  27. 2. 2012 
 
 
 
 

Predsednica sveta KS Prvačina 
      Vesna Humar 
 
 
 
 
 
Računovodsko in poslovno poročilo KS Prvačina  za leto 2011 sta bili sprejeti na seji sveta 
KS Prvačina, dne 27. 2. 2011. 
 
 
Nadzorni odbor: 
 

 Robert Černe _____________________ 
 Nives Krašna _____________________ 
 Stanislav Šemole _____________________ 
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KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA 
Ravnica 9 

5251 GRGAR 

 
 

Datum: 27.2.2012 

                                      
 
 

POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2011 

 
 

Svet Krajevne skupnosti Ravnica je na seji dne 27.2.2012 obravnaval poročilo 
o delu in o finančnem poslovanju v letu 2011 in ugotovil, da je bilo poslovanje 
zakonito in pravilno, ter gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile 
planirane so bile v celoti opravljene, sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko 
porabljena.  

Finančno stanje in poslovanje: 

1. Prihodki so bili v letu 2011 realizirani v višini 32.933 EUR, od tega 26.541 
EUR oz. 81% iz proračuna MONG, od najemnin za grobove 1.855 EUR,  in 4.396 
EUR drugih prihodkov (obresti in najemnina). 
Za investicije je bilo iz proračuna MONG prejeto 17.696 EUR, 2.724 EUR za 

prireditve in praznovanja, za tekočo porabo oz. delovanje pa smo iz proračuna 

MONG prejeli 6.121 EUR. 

Vsi prihodki so realizirani v planiranem obsegu z izjemo prihodkov od najemnin za 
poslovne prostore. Ti niso bili realizirani, ker smo vložili izvršbo  zoper dolžnika 
Edmonda Skočirja v višini 3.472 EUR  in postopek še traja.  
 

 2. Odhodki znašajo skupaj 30.897 EUR, od tega za investicijske namene 
19.367 EUR oz. 63%, oz. %, za prireditve 2.721 EUR oz 9%, za delovanje krajevne 
skupnosti 5.016 EUR oz 16%, za vzdrževanje pokopališč 1.935 EUR oz 6%  in za 
vzdrževanje krajevnih poti 288 EUR.  

 
3. Prenos sredstev iz leta 2010 je znašal 13,35 EUR, v letu 2011 pa se je 

stanje sredstev povečalo za 2.035,95 EUR in znaša 31.12.2011 2049,30 EUR. 
 
4. Obveznosti znašajo 31.12.2011  11.868 EUR 
 
5. Osnovna sredstva znašajo na dan 31.12.2011 77.126,66 EUR, denarna 

sredstva na podračunu pa 2.049,30 EUR.  
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 Opravljene naloge v letu 2011 

V letu 2011 so bila dela prioritetno usmerjena predvsem na stavbo krajevne 
skupnosti v Ravnici (stara šola). Stavbo smo obnovili – menjava oken in vhodnih vrat, 
ureditev sanitarij, pleskanje stavbe, nova fasada. Poleg tega pa smo uredili še 
električno inštalacijo na igrišču. 
 
Uredili smo eno kontejnersko mesto organizirali pa smo tudi vsakoletni krajevni 
praznik KS Ravnica 

 
 
Poročilu je priloženo podrobnejše finančno poročilo, kjer so izkazani prihodki 

in odhodki po funkcionalni klasifikaciji in po namenu, prikazano v primerjavi s planom 
za leto 2011. 

 
 
 
 
            Predsednik sveta KS 
                 Aleš Dugulin 
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KS ROŽNA DOLINA 
 
 

IZVLEČEK POSLOVNEGA POROČILA KS ROŽN ADOLINA ZA LETO 2011 
 
Svet KS Rožna Dolina je na svoji 9. seji obravnaval in sprejel poročilo o 
poslovanju v letu 2011. 
 
Krajevna skupnost Rožna Dolina je v letu 2011 realizirala 121.791,05 € prihodkov, in 
131.563,86 € odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki gre v breme privarčevanih 
sredstev iz prejšnjega leta. 
 
Na prihodkovni strani je potrebno pojasniti, da izkazujemo 100.000 € prihodkov iz 
naslova odškodnin zaradi vplivov centra za ravnanje z odpadki za leto 2011in deloma 
za leto 2010. Sredstva so bila nakazana v oktobru in decembru leta 2011.  Ta 
sredstva zajemajo tako odškodnine za fizične osebe kot KS.  
KS je pridobila skupaj 107.367 € nedavčnih sredstev.  
 
Ugotoviti je potrebno, da so znašala sredstva prejeta iz proračuna MO Nova Gorica 
14.424 €, kar predstavlja 11,85 % vseh prihodkov in je vsega 62% prejetih sredstev v 
letu 2010. 
 
Lastnih sredstev, oziroma drugih prihodkov je bilo realiziranih v višini 107.367 €, kar 
je za 1,47% več od predhodnega leta. Iz povedanega izhaja, da se obseg sredstev iz 
proračuna zmanjšuje kar tudi pomeni, da se razmerje med davčnimi in nedavčnimi 
prihodki spreminja v korist nedavčnim prihodkom.  Zaradi zmanjševanja proračunskih 
sredstev se KS trudi pridobivati sredstva za zadovoljevanje potreb KS tudi izven 
proračuna MONG. 
 
Krajevna skupnost je za investicije, vzdrževanje in obnove namenila skupaj 10.496 €, 
kar je enkrat več, kot  jih je namenila v letu 2010.  
 
Krajevna skupnost Rožna Dolina je v letu 2011 namenila nekaj več kot 19.800 € za 
tekoče vzdrževanje objektov in krajevnih poti, za investicijsko vzdrževanje in 
investicije pa je KS namenila nekaj manj kot 12.000 €.  
 
Še vedno ni znana usoda ZN Rožna Dolina III, v katerega območje spada tudi 
načrtovani pločnik ob dostopni cesti k Bolnici za invalidno mladino, zato smo se 
odločili investicijo začasno ustaviti, saj je bilo za pričakovati, da se bo v letu 2011 
začela gradnja na območju ZN Rožna Dolina III, ki zajema tudi izgradnjo 
infrastrukture (pločnikov, JR ) na območju, ki ga želi urediti KS. Žal se to v celem letu 
2011 ni zgodilo, tako da bo potrebno v letu 2012  nadaljevati z urejanjem tega 
območja v lastni režiji. 
 
Svet KS je namenil za vzdrževanje judovskega pokopališča 3.041 € lastnih sredstev. 
 
V letu 2011 je bol prestavljen ekološki otok ob parkirišču na Vipavski cesti na novo 
lokacijo. Razlog za tako odločitev je v težavah zaradi odlaganja odpadkov tudi iz 
sosednje države. Poleg tega se je začelo urejati še en ekološki otok na zgornji 
Ajševici. 
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V letu 2011 je KS predla v uporabo novo otroško igrišče na Ajševici, za kar je 
namenila 25.000 € lastnih sredstev. 
 
KS je organizirala za potrebe krajanov tudi rekreativne dejavnosti.  
Krajevna skupnost podpira razne športne dejavnosti namenjene krajanom vseh 
starostnih skupin, pri čemer se podpira vse vrste organizirane rekreacije, tako na 
prostem kot v zaprtih prostorih.  
 
V letu 2011 smo posvečali potrebno pozornost informiranju krajanov s pomočjo 
spletne strani, ki smo jo tudi temeljito prenovili in osvežili. 
Obiskovalci naše spletne strani imajo poleg informacij o delu Sveta ter dogajanju v 
KS dostop tudi do številnih informacij upravnega in poslovnega značaja.  
 
Svet KS v skladu s finančnimi zmožnostmi pomaga tudi društvom, ki delujejo na 
območju KS. Kot pomoč pri njihovem delu je krajevna skupnost za izvajanje njihovih 
programov namenila skoraj 14.000 €. 
 
Poleg sodelovanja z obema športnima društvoma, velja izpostaviti dobro sodelovanje 
z odborom Rdečega križa, krajevnim odborom Zveze borcev in Društvom 
upokojencev, ki prevzema pomembno vlogo pri skrbi za kulturo. Pomembno delo 
opravlja društvo upokojencev tudi pri povezovanju starejših krajanov ter pri 
organiziranju njihovega aktivnega udejstvovanja.  
 
Svet KS ugotavlja, da se je s sredstvi ravnalo gospodarno, da so nekateri pomembni  
cilji iz programa dela sicer ostali v izvajanju, z dobrimi obeti, da se v tem letu tudi 
realizirajo.  
 
Svet KS ugotavlja, da se gospodarska kriza odraža tudi na obsegu in dinamiki 
izvajanja programa dela in še posebej na obsegu investicij širšega pomena na 
območju KS. 
 
Svet KS  pri upravljanju z lastnimi finančnimi sredstvi posveča posebno pozornost 
načrtovani investiciji v večnamenski objekt za potrebe rekreacije in družbenih 
dejavnosti v KS, ki jo načrtujemo v letih 2011  - 2014, čemur se nameni celoten 
presežek sredstev. 
  
Rožna Dolina, 27.2.2012 
 
        Predsednik Sveta KS 
          Valter Vodopivec 
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KS SOLKAN 
 
 

POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI SOLKAN ZA LETO 2011 
 
 

Krajevna skupnost Solkan deluje že 44 let. Po številu prebivalcev in gospodinjstev je 
druga največja skupnost v Mestni občini Nova Gorica. Kot primestna KS se srečuje z 
vrsto problemov, ki so v pristojnosti Mestne občine Nova Gorica, predvsem na 
področju urejanja prometa, tovornega prometa, okoljevarstveno in komunalno 
problematiko. Ti problemi pa se ne zaključijo na mejah KS temveč jih rešujemo 
skupaj oz. z organi Mestne občine Nova Gorica  in sodelovanju mestne in primestnih 
KS.  
Največ časa v letu 2011 smo posvetili vprašanjem, ki se nanašajo na izgradnjo 
nadstreška na kotalkališču, problematiki prometne ureditve v Solkanu, tovornega 
prometa, okoljevarstveni problematiki, problematiki razsvetljave, pokopališča, 
delovanja športne cone in urejanju odnosov med društvi in KS. Vse to je imelo svoj 
odraz v programu dela odborov, komisij in v delu Sveta KS ter ima svojo osnovo v 
finančnem planu za leto 2011 in dolgoročnem programu dela in investicij. O vsem 
tem bomo še podrobno spregovorili. 
Programe na kulturnem in socialnem področju smo v celoti izvedli. 
Poudariti moramo tudi uspešno delovanje Turističnega društva Solkan in ostalih 
kulturnih in športnih društev, ki so pomemben delež pri aktivnostih v Solkanu. 
V ospredju aktivnosti smo postavili tudi vprašanja, ki zadevajo razvoj Solkana kot so: 
vprašanja razvojnih možnosti gospodarskih in drugih dejavnosti – revitalizacija 
Solkana, celovita prometna ureditev, aktivnosti za urejanje starega jedra Solkana, 
aktivnosti za izgradnjo pokrite dvorane, kar je pogoj za večje aktivnosti. Vse to so bile 
glavne aktivnosti v letu 2011.  
Osnova za delovanje KS je bil finančni plan za leto 2011 in rebalans, sprejet program 
aktivnosti Sveta, odborov ter komisij. Določene naloge izhajajo iz dolgoročnega 
programa in programa investicij, aktivnosti na teh področjih pa so odvisne od 
sredstev, ki jih dobimo od MONG in lastnih sredstev. Želim poudariti, da smo s 
sredstvi racionalno in gospodarno ravnali, tako da bi dosegli čim boljše učinke. 
V letu 2011 še nismo uredili odnosov z društvi, ki uporabljajo prostore na karavli. 
Ureditev odnosov je po izgradnji nadstreška in tribun nujna. Postopek  je v teku in 
računamo, da bo končan do konca marca 2012.   
Svet KS je imel v letu 2011 6 rednih in 7 korespondenčnih sej. Nov statut MONG 
ukinja Statut KS, zato nimamo več nadzornega odbora. Nadzor opravlja Nadzorni 
odbor Mestne občine Nova Gorica. 
KS je etažni lastnik objekta na C. IX. Korpusa 46, objekta na Soški 29 – 31, 
kompleksa bivše solkanske karavle, zemljišča žarnega pokopališča, parkirnega 
prostora za domom in parcele gozda v Skalnici. Z lastnino odgovorno gospodari, zato 
prostore, ki so primerni za uporabo daje v najem.  
KS ima v upravljanju Dom KS, ki je občinska lastnina. Naša želja je, da bi MONG 
prenesla lastnino na KS. KS ima od Soških elektrarn Nova Gorica v brezplačni 
uporabi del kompleksa športne cone ob Soči. Športna igrišča so bila lani dana v 
najem lokalu Žogica, vzdrževanje športnih objektov ureja KS. Gostinski objekt je 
oddan v najem. 
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Ocena izvajanja nalog iz programa 
1. Prometna ureditev in urejanje prometa v Solkanu 
   V letu 2011 se je realizirala prometna ureditev v Solkanu. Ureditev še ni 
dokončana.  
   Smatramo, da smo s sedanjo ureditvijo precej prispevali k umiritvi prometa v 
Solkanu. Tudi 
    meritve, ki jih je policija opravila na skritih lokacijah, nam potrjujejo našo 
ugotovitev. 
 
2. Komisija in Svet sta obravnavala tudi zadeve s področja ekologije. Predvsem sta 
se ukvar- 
    jala s solkansko Livarno. Izdelane so bile tudi meritve, ki so pokazale, da se je 
stanje  
    emisij, ki jih izpušča Livarna, precej popravilo. Tudi s strani vodilnih delavcev 
Livarne  
    smo dobili zagotovilo, da so precej stvari odpravili in da tudi v bodoče lahko 
pričakujemo 
    izboljšave. V letu 2012 bomo imeli podobne razgovore s SIA in Kamnolomom ter 
njihovim 
    lastnikom Salonitom Anhovo. 
 
3. Pokopališče 
    Lahko ocenimo, da je bilo leto 2011 zelo uspešno, saj je Komisija za pokopališče 
uspešno 
    vodila upravljanje in vzdrževanje pokopališča. 
    Dokončana so bila tudi dela na žarnem pokopališču. 
 
4. Investicije 
    Vse aktivnosti so bile v letu 2011 usmerjene v izgradnjo pokritja kotalkališča in s 
tem  
     pridobitev velike dvorane, ki jo KS skoraj edina med KS nima. Izgradnja je uspela, 
saj 
     smo poleg pokritja kotalkališča dobili še tribune in cca 100 m2 skladiščnih 
prostorov. 
     Uredili smo tudi mini vodnjak pred KS, sanirali vodno zajetje na poti na Kekec, 
montirali 
     ogledalo na nevarnem ovinku na cesti, ki pelje v kajak center. 
 
5. Komunalna dejavnost 
    V letu 2011 smo uredili kontejnersko mesto pri OŠ, na Pot na Breg in na ul. M. 
Štrukelj. 
     Na področju javne razsvetljave smo opravili popis in ga posredovali MONG. 
Izvedba bo 
     opravljena v okviru ureditve te problematike v  celi MONG. 
 
6. Socialna dejavnost 
    Komisija za socialne zadeve je sprejet program v celoti izvedla v zadovoljstvo 
starejših 
    krajanov, ki jih je v Solkanu iz leta v leto več. V celoti je bil izveden tudi program 
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    aktivnosti do materinskega doma, VDC Klanec in drugih ustanov na našem 
področju. 
    Potrebno je poudariti uspešno organizacijo srečanja starejših krajanov.  
 
7. Kulturna in športna dejavnost 
    Na področju kulturnih in športnih dejavnosti so bile uspešno izvedene vse 
planirane  
    prireditve in razstave. Vse prireditve so bile dobro obiskane. Številne prireditve so 
    zahtevale veliko aktivnosti posameznikov za izvedbo prireditve in za pridobitev  
    sponzorjev. Organizacija je bila prilagojena razpoložljivim sredstvom  s tem, da ni 
bila 
    okrnjena kvaliteta. Zelo odmevne so bile prireditve na solkanskem placu ob 1010  
    obletnici prve omembe Solkana. 
    Tu bi želel poudariti tudi velik prispevek v raznih aktivnostih Turističnega društva  
     Solkan, Pevskega zbora Slavec, Kajak kluba Soške elektrarne in Društva 
upokojencev 
     Solkan. V letu 2011 smo izdali štiri številke solkanskega časopisa.  
     Izdane številke so dosegle svoj namen, t.j. obveščanje krajanov o dogajanjih v 
KS. 
 
8. Sodelovanje s KS in rajonskimi sveti 
    Tudi v letu 2011 so potekale aktivnosti med KS in rajonskimi sveti Gorica in 
Štmaver. 
     Z rajonskim svetom Gorica je bilo manj aktivnosti. Z rajonskim svetom Štmaver pa 
     potekajo zelo pogoste in uspešne aktivnosti na področju kulturnih in športnih 
prireditev. 
     Tudi v letu 2011 ni zaživelo sodelovanje med KS, ki mejijo na našo KS. 
 
9. Skupina mladih krajanov je v sodelovanju s KS v letošnjem letu prepleskala 
zanemarjeno  
    čakalnico na  železniški postaji v Solkanu. 
 
 
 
II. DEL 
Primerjava izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2010 – 2011 
 
PRIHODKI 
Celotni prihodki so bili v letošnjem letu za 6 % večji kot prejšnje leto in 6 % nad 
planom. 
 
Prihodki od premoženja so bili za 28 % večji kot prejšnje leto (povečanje gre na 
račun višjih najemnin za grobove in najem igrišč v športni coni  in 22 % nad planom. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili letos za 22 % večji kot prejšnje leto 
(sponzorstvo) in 61 % pod planom. Darovalci se sami odločajo ali nam prispevajo 
sredstva kot donacijo ali v obliki reklamne storitve. 
Drugi nedavčni prihodki so bili letos manjši za 27 % kot leto prej in 29 % pod planom 
(prispevek krajanov za časopis in prihodki od odškodnin). 



 125 

 

Donacije so bile leto za 117 % večje kot lansko leto in 134 % nad planom 
(donatorska sredstva za prireditve in ureditev internetne strani. To postavko moramo 
obravnavati skupaj s postavko prodaja blaga in storitev). 
Prihodki iz proračuna MONG so bili letos za 12 % manjši kot lani (prejeli smo manj 
sredstev za investicije kot lani). Plan je bil v celoti realiziran.  
 
ODHODKI 
Odhodki so bili letos za 87 % večji kot lani in 60 % pod planom (pričetek investicije 
na karavli). 
Postavka plače in prispevki je za 2 % manjša kot lani  in 7 % pod planom.  
Izdatki za blago in storitve so v letošnjem letu za  1 % manjši kot lani ter 139 % pod 
planom. 
Tekoči transferi so bili v letošnjem letu za 5 % večji kot lansko leto in za eno tretjino 
pod planom.  
Investicijski odhodki so bili za 6,6 krat večji kot leto prej in 18 % pod planom 
(investicija karavla). 
 
Letošnji izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje presežek odhodkov nad prihodki. 
Razlog je začetek izvedbe  investicije na karavli, za katero smo imeli na splošnem 
skladu rezervirana sredstva iz prejšnjih let.  
 
BILANCA STANJA 
Pri dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju beležimo skupaj 33 % povečanje 
v primerjavi s prejšnjim letom. Povečanje se nanaša na novo investicijo na karavli. 
Kratkoročna sredstva so za 29 % večja kot leto prej. Razlog je zapadlost situacij v l. 
2012. 
Kratkoročne terjatve do kupcev so za dve tretjini manjše kot lansko leto (v letošnjem 
letu je bila plačana pogodbena obveznost za odškodnino za služnost). 
Za 10 % so se zmanjšale tudi zaloge (knjige). 
Kratkoročne obveznosti so bile letos za štirikrat večje od predhodnega leta 
(investicije karavla). 
Postavka lastni viri in dolgoročne obveznosti je v letošnjem letu za 20 % večja kot 
lani na račun splošnega sklada (investicija karavla) in drugih dolgoročnih obveznosti 
(poračun najemnin za investicije ŠC Žogica in Zveza SABS). 
 
 
 
ZAKJUČEK 
Svet KS Solkan je na svoji seji dne 27. 2. 2012 na osnovi predloženih materialov 
razpravljal in sprejel zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2011. 
 
V razpravi je bila dana pozitivna ocena gospodarjenja in poslovanja Sveta KS in 
aktivnosti, ki so v zaostrenih pogojih dela zagotovile izvedbo planiranih nalog.  
V razpravi je bila izražena zahteva po odgovornem odnosu vseh dejavnikov pri 
planiranju in izvedbi nalog na področju investicij, s poudarkom na tisti del kjer se 
sredstva zagotavljajo s strani MONG in drugih dejavnikov.  
Na osnovi ocen in vzrokov za nerealizirane naloge, je potrebno te opredeliti v 
programih komisij in Sveta KS ter zagotoviti aktivnosti za realizacijo zastavljenih 
nalog. 
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Smatram, da je zaključni račun realen prikaz stanja in dejavnosti v KS Solkan. V 
bodoče bo potrebno še  tesnejše sodelovanje z ustreznimi službami v MONG zaradi 
uspešne realizacije nalog v KS, ki so v soodvisnosti z MONG. To sodelovanje je bilo 
v letu 2011 zelo dobro. 
 
 
Solkan, 28. 2. 2012                                                        PREDSEDNIK SVETA KS 
                                                                                              Jožef  Leban 
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                      Krajevna skupnost Šempas, Šempas 136,  5261 Šempas 
 
_______________________________________________________________________ 
 
ŠTEVILKA: 29/11 
Datum: 28.2.2012 
 
 
            POSLOVNO POROČILO – ZAKLJUČNI RAČUN  
            KRAJEVNE SKUPNOST ŠEMPAS ZA LETO 2011  
 
 
1. PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o javnih financah 
- Statut mestne občine Nova Gorica 
- Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 
- Odlok o organiziranju in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica 
- Statut Krajevne skupnosti Šempas   
 
2. CILJI, KI SOBILI ZASTAVLJENI ZA LETO 2011 V PROGRAMU DELA  IN    NJIHOVA 
REALIZACIJA 
 
1. Svet KS  sestavlja 7 članov in se je v letu 2011 sestal na devetih rednih in dveh izrednih 
sejah. 
 
Na sejah je svet obravnaval in potrdil zaključni račun za leto 2010. Pripravil je predlog 
proračuna za leto 2011. Svet KS je dal predlog na MONG, da se začne s pripravo 
dokumentacije za izvedbo del za izgradnjo kanalizacije v KS. Dana je bila tudi pobuda za 
odprtje industrijske cone v Šempasu, saj imamo kar nekaj podjetnikov, ki bi bili zinteresirani 
za prostor v industrijski coni. Dani so bili predlogi in pobude za ureditev nekaterih cest v vasi. 
Dogovarjamo  se za pridobitev zemljišča za razširitev dela cestišča v vasi -  zaselek Nova 
vas. Rešujemo še nekatere nerešene zadeve predhodnikov: reklamacija računa za izgradnjo 
poslovilnega objekta in reklamacija računa  Vodov Gorica d.o.o. v znesku  10.106,00 EUR -  
za nerešene reklamacije in penale. Izdelan je bil projekt in popis del v znesku 1.950,00 EUR 
za ureditev spodnjega trga pri stari šoli. Računali smo, da bomo pridobili za to sredstva s 
strani MONG, kar nam je bilo obljubljeno. Enako so nam bila obljubljena sredstva za 
izgradnjo nadomestnih prostorov v zameno  za muzejsko sobo v stari šoli posvečeno 
Mehdiju Huseynzadehu. V rebalansu proračuna to ni bilo upoštevano.  
Popravili smo most v Turjaku. Skupaj z lastnico zemljišča smo obnovili zid, ki je ogrožal 
kontejnerska mesta. 
 
2. Vzdrževanje stavb 
 
      -     Stara šola 
 Obnovili smo kletne prostore v objektu. Obnova dotrajanih sanitarij v stari šoli je  zaključena. 
 

- Kulturni dom – zadružni dom 
V prostoru v Kulturnem domu, ki ga po postavitvi spominske sobe Mihajlu, uporabljamo kot 
večnamenskega smo montirali klimatsko napravo.  
Izveden je bil popis del za izvedbo nadomestnih prostorov v objektu. Izdeluje se etažni 
elaborat, ker je v objektu več lastnikov in je nujno, da se izvede knjiženje lastništva v 
zemljiški knjigi. 
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PRIREDITVE: 
 
Kulturno društvo Lipa in Turistično društvo Šempas sta z našo podporo organizirali več 
kulturnih prireditev. Zelo pomembna je že tradicionalna kulturna prireditev »Domovina je 
ljubezen«. Na prireditvi so nastopili pevskih zbori iz vseh mejnih držav.  Gost prireditve je bil 
književnik Boris Pahor. Uprizorjena so bila tudi dramska dela in razne komedije. Naša 
dvorana kulturnega doma je zelo dobro izkoriščena in ob prireditvah obiskana. V naši KS se 
je odvijal  Festival vin. Pomembna prireditev je bila ob priliki odprtja muzejske sobe 
azerbajdžanskemu narodnemu heroju Mehdiju Huseynzadehu. Ob tej priliki sta nas poleg 
vseh okoliških županov obiskala tudi predsednika Azerbajdžana in naš predsednik Danilo 
Turk. Obiskali so nas tudi azerbajdžanski gospodarstveniki.  Pomemben praznik, ki smo ga 
praznovali je Mohorjevo, ki ga vsako leto organizira Turistično društvo Šempas. Turistično 
društvo je organiziralo tudi prireditev » Šempas skozi čas«. V oktobru smo proslavljali 
odkritje spominske plošče našemu botaniku Francu Krašanu. Organizirali smo predstavitve 
knjig. Finančno smo pomagali pri organizaciji srečanja starejših krajanov. V KS deluje tudi 
nogometni klub Vodice. Društvo upokojencev je tudi aktivno. Tako, da smo nekaj sredstev 
porabili za donacijo vsem navedenim in za financiranje nekaterih prireditev. 
Organizirali smo tudi predavanje direktorja RRA g. Špacapana in g. Bruna Mihlja o 
možnostih in načinu prijavljanja na razpise in pridobivanju sredstev.  
 
 
V FINANČNEM NAČRTU ZA LETO 2011, JE STANJE NA DAN 31.12.2011 NASLEDNJE: 
 
PRIHODKI V LETU 2011                               58.523,06 EUR 
ODHODKI V LETU 2011                                60.263,45 EUR 
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)               -  1.740,39 EUR 
 
SREDSTVA NA  RAČUNIH NA DAN 31.12.2011 SO                           26.218,99 EUR 
KRATKOROČNE TERJATVE ZNAŠAJO NA DAN 31.12.2011           22.279,92 EUR 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZNAŠAJO NA DAN 31.12.2011      26.925,92 EUR 
 
Iz računovodskega poročila in njegovih prilog so razvidni finančni pokazatelji poslovnega 
stanja in sredstev, s katerimi upravlja KS Šempas. 
 
Nadzornemu odboru in svetu predlagam, da računovodsko in poslovno poročilo obravnavata 
in jih potrdita. 
 
 
 
 
                                                                                     Predsednica Sveta KS Šempas: 
                                                                                         Damjana Pavlica 
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KS TRNOVO 
Datum: 23.02.2012 
       
 
 
 
 
 

                                                                                                                  

LETNO POROČILO ZA LETO 2011 
 
 
 
KS Trnovo je prejeta proračunska sredstva porabila skaldno s finančnuim načrtom. 
Sredstva smo namenili potrebam skladno s proračunskimi postavkami in vipino 
sredstev za posramezno postavko. 
 
Sredstva za delovanje KS smo namenili za tekoče vzdrževanje in potrebe: - Stroški 
električne energije,ogrevanje, vode, telefona, pisarniški materila, pošta, čiščenje... 
 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskega premoženja smo 
namenili za popravilo ostrešja Kulturnega doma , nakup novih oken in vrat na 
objektu. 
 
Sredstva za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti smo namenili za obnovo 
in ureditev mrliške vežice. Poravnali smo tekoče stroške za upravljanje in 
vzdrževanje pokopališča na Trnovem. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                          Predsednik  
                                                                                       Jožef Plesničar 
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PREGLED POSLOVANJA POSREDNIH PRORAČUNSKIH PORABNIKOV V LETU 2011 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV Branik Čepovan Dornberk F. Erjavec M. Štrukelj Solkan Šempas 

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 1.147.392 481.224 1.908.505 2.302.170 3.174.034 3.218.479 2.047.020

- proračunska sredstva države 709.666 351.297 1.048.046 1.818.674 2.241.178 2.069.309 1.178.256

- proračunska sredstva MONG 215.360 96.132 564.814 152.743 238.178 551.569 557.791

- proračunska sredstva drugih občin 71.236 2.520 24.228 0 0 20.256 33.704

- prihodki tržne dejavnosti 11.672 31.247 37.163 22.392 286.401 62.372 20.705

- drugi prihodki 139.458 28 234.254 308.361 408.277 514.973 256.564

II.   ODHODKI 1.143.283 481.009 1.902.817 2.300.252 3.199.602 3.205.936 2.036.458

- amortizacija 28.134 95 27.140 5.816 51.561 53.597 38.211

- investicijsko vzdrževanje 928 39.844 23.059 36.150 1.514 92.326

- materialni stroški 184.959 55.609 229.165 446.035 619.981 616.761 188.468

- sredstva za bruto plače 724.261 335.064 1.277.569 1.581.859 2.173.451 1.935.317 1.399.959

- prispevki in davki na plače 114.027 52.396 181.488 227.006 310.410 316.661 199.637

- drugi odhodki 91.902 36.917 147.611 16.477 8.049 282.086 117.857

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.109 215 5.688 1.918 -25.568 12.543 10.562

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 72.957 8.200 1.225.755 202.809 113.320 167.553 30.191

- vlaganje v objekte 65.694 300 1.101.479 176.344 60.005 116.540

- nabava opreme 7.263 7.900 124.276 26.465 53.315 51.013 30.191

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 34 16 57 62 93 95 63

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 39 16 65 69 105 100 67

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.764 1.732 1.647 1.878 1.722 1.693 1.652

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

I.   PRIHODKI 1.137.454 498.706 1.960.059 2.519.893 3.161.875 3.326.958 2.049.792

II.   ODHODKI 1.205.933 497.310 1.938.031 2.531.852 3.243.713 3.326.872 2.023.760

III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -68.479 1.396 22.028 -11.959 -81.838 86 26.032

IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 97.510 7.423 45.119 48.199 90.189 232.892 150.165

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

I.   Prejeti krediti - kratkoročni

II.   Prejeti krediti - dolgoročni

III.   Dani krediti - kratkoročni

IV.   Dani krediti - dolgoročni

O S N O V N A    Š O L A

 
 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV OŠ Kozara Vrtec N.G. Glasbena š. Ljudska uni. VIRS JZ Šport Mladinski c.

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 1.385.602 3.577.746 1.559.938 589.938 212.972 1.026.908 218.274

- proračunska sredstva države 1.132.503 224.921 1.265.648 327.459 0 18.983 31.658

- proračunska sredstva MONG 62.209 2.247.916 51.232 37.673 85.510 683.400 176.994

- proračunska sredstva drugih občin 94.236 217.769 44.100 45.940 32.217 0 0

- prihodki tržne dejavnosti 15.806 85.862 194.493 171.286 63.727 106.160 965

- drugi prihodki 80.848 801.278 4.465 7.579 31.518 218.364 8.657

II.   ODHODKI 1.369.915 3.569.430 1.565.367 589.005 209.501 977.429 224.937

- amortizacija 1.132 22.975 41.855 13.125 5.709 2.660

- investicijsko vzdrževanje 20.489 57.205 12.745 4.660 4.564 22.445 2.701

- materialni stroški 270.174 1.097.909 167.360 269.331 39.470 573.428 136.510

- sredstva za bruto plače 896.908 2.056.253 1.169.145 274.027 45.403 323.115 63.190

- prispevki in davki na plače 145.081 331.480 167.934 39.032 7.310 52.116 10.182

- drugi odhodki 36.131 3.608 6.328 1.955 99.629 617 9.695

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 15.687 8.316 -5.429 3.471 49.479 -6.663

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 41.177 98.981 54.082 9.544 8.392 1.360.930 61.231

- vlaganje v objekte 20.489 37.621 0 0 1.241.117 56.907

- nabava opreme 20.688 61.360 54.082 9.544 8.392 119.813 4.323

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 40 118 46 10 2 19 4

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 51 128 52 10 2 19 4

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.664 1.473 1.889 1.799 2.522 1.417 1.316

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

I.   PRIHODKI 1.385.026 3.638.054 1.554.691 565.230 212.972 9.256 9.670

II.   ODHODKI 1.384.077 3.578.665 1.577.169 597.442 209.170 1.273.006 221.446

III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih 949 59.389 -22.478 -32.211 -2.811 1.263.750 211.776

IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 101.106 90.045 45.403 59.258 122.647 113.606 39.605

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

I.   Prejeti krediti - kratkoročni

II.   Prejeti krediti - dolgoročni

III.   Dani krediti - kratkoročni

IV.   Dani krediti - dolgoročni

PRORAČUNSKI PORABNIK
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A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV Kulturni dom Goriški m. G. knjižnica ZD osnovno v. ZD zobozdr. v. Goriška lek.

v .€ v .€ v .€ v .€ v .€ v .€

I.   PRIHODKI 678.202 1.075.498 1.402.341 10.687.509 3.235.913 13.695.668

- proračunska sredstva države 62.950 852.262 73.049 14.926 0

- proračunska sredstva MONG 461.403 60.780 897.590 30.500 1.960

- proračunska sredstva drugih občin 10.700 62.202 292.040 21.874 1.400

- prihodki tržne dejavnosti 142.041 10.115 794.967 461.399 2.656.221

- drugi prihodki 1.108 90.139 139.662 9.825.242 2.771.154 11.039.447

II.   ODHODKI 669.952 1.030.712 1.401.121 9.940.190 3.235.049 13.460.223

- amortizacija 1.437 0 580.037 179.698 109.485

- investicijsko vzdrževanje 6.235 0 14.547 25.677 0

- materialni stroški 431.664 227.231 450.636 2.834.899 461.068 11.355.371

- sredstva za bruto plače 196.864 620.482 807.543 5.466.911 1.669.996 1.350.892

- prispevki in davki na plače 27.083 111.249 128.395 1.006.860 270.095 217.218

- drugi odhodki 6.669 71.750 25.806 654.192 427.257

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 8.250 44.786 1.220 747.319 864 235.445

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 62.233 68.958 62.674 173.076 258.445 58.149

- vlaganje v objekte 17.794 62.739 53.848 0 58.062 17.359

- nabava opreme 44.439 6.219 8.826 173.076 200.383 40.790

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 11 24 42 220 71 50

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 11 25 44 228 77 49

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.442 1.954 1.603 2.070 1.807 2.251

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2011 2011 2011 2011 2011 2011

I.   PRIHODKI 727.316 1.074.432 1.729.714 10.292.347 3.202.933 13.459.594

II.   ODHODKI 728.975 1.091.091 1.741.910 9.600.013 3.368.777 13.242.129

III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -1.659 16.659 12.196 692.334 -165.844 217.465

IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 32.552 176.670 82.396 16.720 101.740 245.628

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2011 2011 2011 2011 2011 2011

I.   Prejeti krediti - kratkoročni 210.000

II.   Prejeti krediti - dolgoročni 0

III.   Dani krediti - kratkoročni

IV.   Dani krediti - dolgoročni 5.020

PRORAČUNSKI PORABNIK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


