
 

 

Številka:          410-16/2013-13 
Nova Gorica,  april 2014 
 

 

 

SKRAJŠANA OBRAZLOŽITEV NA POSTAVKAH SPLOŠNEGA IN 
POSEBNEGA DELA TER NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV REBALANSA 

PRORAČUNA MONG ZA LETO 2014 
 

 

1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 
 

S predlaganim rebalansom se prihodki proračuna znižujejo za 5.868.338 € oz. za 11,2 odstotnih točk. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 20.641.184 € 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 3.191.300 € 

V to skupino sodijo davki, ki se zaračunavajo na podlagi lastništva ali uporabe določene vrste premoženja oz. 
prometa s prej omenjenim premoženjem. V skupnem  predstavljajo 8,4 % vseh planiranih proračunskih 
prihodkov. 
Prvi med njimi je nov davek na nepremičnine, ki je predviden od 1.1.2014. Davek bo glede na predlagani 
zakon potrebno plačevati za vse nepremičnine iz registra nepremičnin, prihodek pa se bo delil v razmerju 
50% - 50% med državo in občino. Iz prehodnih določb predlaganega zakona izhaja, da se za leto 2014 
prihodek predvideva v višini realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ustvarjene v letu 2012. 
Druga vrsta so davki na premičnine, med katerimi se pobira davek na vodna plovila, ki se plačuje za plovila 
daljša od petih metrov vpisana v ustrezne evidence, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in za 
plovila, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence, vendar vanje niso vpisana, ker so registrirana v 
tujini, njihovi lastniki pa so rezidenti Republike Slovenije. Davek je uveden na podlagi Zakona o davku na 
vodna plovila. Predviden prihodek iz omenjenega naslova je planiran v višini 6.100 EUR. 
Naslednji prihodek podskupine predstavlja davek na dediščine in darila, ki ga fizične osebe plačujejo takrat, 
ko od pravne ali fizične osebe prejmejo premoženje v obliki dediščine ali darila, ki se ne štejejo za dohodek 
po zakonu, ki ureja dohodnino. Predmet obdavčitve  je tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od fizične 
ali pravne osebe kot darilo ali dediščino in se ravno tako ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. 
Kot premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine (tudi vrednostni papirji in denar) ter premoženjske in 
druge stvarne pravice. Področje ureja Zakon o davku na dediščine in darila, sredstva pa so planirana v višini 
201.000 EUR. 
Zadnji med davki na premoženje je davek na promet nepremičnin, ki ga prodajalec plača ob odtujitvi 
nepremičnine in pripada občini, v kateri nepremičnina stoji. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske 
pravice na nepremičnini se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem 
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nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet 
nepremičnin. Prihodek je predviden v višini 420.700 EUR. 
Z rebalansom se prihodki podskupine znižujejo za 1,2 mio €. Zaradi razveljavitve predlaganega zakona o 
davku na nepremičnine ostaja v letošnjem letu v veljavi  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ker je 
mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 17.10.2013 sprejel sklep, da se v Odloku o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica zniža vrednost točke za dejavnost 
prirejanja iger na srečo se posledično v letošnjem letu predvideni prihodek zmanjšuje. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 12.802.755 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 7.467.285 € 

Prihodki podskupine  predstavljajo 15,3 % vseh proračunskih prihodkov. 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so predvideni so v višini 1.000 EUR in predstavljajo le nekatera 
manjša nakazila.  
Prihodki od obresti so planirani v višini 60.170 in sicer iz naslova obresti od sredstev na vpogled, obresti od 
vezanih depozitov in prihodka obresti od danih posojil občinskega proračuna in krajevnih skupnosti. 
Prihodki od premoženja so planirani v višini 7.951.690 EUR in vključujejo pričakovane prihodke od 
najemnin za poslovne prostore in stanovanja v višini 496.790 EUR, prihodke od najemnin za infrastrukturo, 
dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb v višini 1.500.000 EUR ter prihodke od najemnin za 
zemljišča in drugih najemnin ter dodeljenih služnosti v višini 176.400 EUR. Poleg prihodkov od najemnin so 
tu zajeti tudi prihodki od podeljenih koncesij v višini 778.500 EUR (za javno službo izvajanja javne 
razsvetljave, za vodno pravico, rudarsko pravico in drugih koncesij), glavnino pa predstavlja prihodek iz 
naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 5.000.000 EUR, ki se v zadnjih letih 
konstantno znižuje. 

Z rebalansom se prihodki znižujejo za 545.575 € oz. 6,8 odstotnih  točk. Prihodki iz naslova podeljenih 
koncesij se znižujejo za 550 tisoč €, povečujejo pa se predvideni prihodki od obresti za 4.425 € in sicer 
predvideni prihodki od vezanih depozitov pri KS Rožna Dolina.  

 

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 5.188.000 € 

Drugi nedavčni prihodki vključujejo več vrst prihodkov in predstavljajo 4,2 % vseh predvidenih prihodkov.  
Najpomembnejši med njimi je prihodek od komunalnega prispevka, ki predstavlja plačilo dela stroškov 
gradnje komunalne opreme, kot to določa Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica. Predvideni plan je pripravljen na osnovi 
znanih namer večjih investitorjev in ocene glede predvidenih novogradenj zasebnih graditeljev. Zakon o 
prostorskem načrtovanju določa, da je komunalni prispevek namenski vir, ki se lahko porablja samo za 
namen gradnje komunalne opreme. Sredstva so planirana v višini 400.000 EUR. Z amandmajem se je 
predvideni prihodek iz naslova komunalnega prispevka povečal za 450.000 EUR. 
Druga vrsta prihodka je povračilo funkcionalnih stroškov, za katere se na podlagi pogodb izstavljajo računi 
najemnikom v občinski stavbi. Prihodek je predviden v višini 150.000 EUR. 
Predvideni so tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja - 
družinski pomočnik v višini 10.000 EUR. Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna 
financirati družinskega pomočnika, ki mu je pravica dodeljena  z odločbo na podlagi vloge  pri pristojnem 
centru za socialno delo. Vendar pa je določeno, da morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje 
občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo 
plačilno sposobnostjo. Višina prihodka je odvisna od števila družinskih pomočnikov in njihovega gmotnega 
stanja.  
Preostali del podskupine predstavljajo drugi nedavčni in drugi izredni nedavčni prihodki, ki jih ni mogoče 
razporediti v nobeno izmed zgoraj naštetih skupin. Prihodki so planirani v višini 1.178.000 EUR. Sredstva so 
predvidena iz naslova prihodkov od zapuščin, plačil za izredne prevoze, realizacije raznih vračil, nakazil 
zavarovalnic na podlagi odškodnin iz sklenjenih zavarovanj in drugih manjših nakazil. Del sredstev v višini 
137.000 EUR je predviden iz naslova vplačila sredstev investicijskega evra, ki ga nakazuje podjetje 
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Komunala. Glavnino prihodka v višini 1 MIO EUR pa predstavlja vplačilo javnega zavoda Zdravstveni dom 
Osnovno varstvo Nova Gorica, ki bo z lastnimi sredstvi investiral v novogradnjo. 

Z rebalansom se povečujejo prihodki od komunalnih prispevkov za 3 mio € iz naslova komunalnega 
opremljanje območja Majskih poljan. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 743.400 € 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 743.400 € 

Prihodek vključuje prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč, opredeljenih v Letnem načrtu razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2014. 

Z rebalansom se Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica  v letu 2014 
dopolnjuje in predvideva prodajo kmetijskih zemljišč v vrednosti 80.000 € in prodajo stavbnih zemljišč v 
vrednosti 663.400 €. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 12.057.168 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 1.992.832 € 

Predstavljajo prejeta sredstva iz državnega in občinskih proračunov, predvidena pa so za tekočo porabo in 
investicije. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so planirana v višini 4.721.429 EUR za naslednje 
namene: za projekt R-CERO  759.696 EUR, za Centralno čistilno napravo  1.266.783 EUR, za projekt VDC 
1.799.333 EUR, sredstva po 21. členu ZFO v višini 490.000 EUR, sredstva požarne takse 165.000 EUR, za 
ČN Branik ISO-PRA 57.329 EUR, za ČN Čepovan ISO-PRE 56.773 EUR, za energetsko sanacijo vrtcev 
53.437 EUR, za izvedbo postopkov komasacij 21.544 EUR, za projekt kolesarskih poti CroCTaL  1.500 
EUR, za projekt obnove vodnjakov Living fountains 5.000 EUR, za projekt Adria-A 2.097 EUR, za projekt 
Bimobis 23.750 EUR in za obnovo rolkarskega poligona v višini 19.277 EUR. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so planirana v višini 39.002 EUR za naslednje 
namene: za projekt Pot miru 3.000 EUR, sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za 
nevarne šolske poti v višini 16.000 EUR, sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje za vzdrževanje gozdnih 
poti v višini 13.000 EUR in sredstva za okoljska projekta Tradomo 4.600 EUR in Gotrawama 2.402 EUR. 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo v višini 33.600 EUR predstavljajo nakazila Občine 
Brda za delovanje skupne medobčinske uprave. 

Z rebalansom se predvidena sredstva v skupnem zmanjšujejo za 2.801.199 €. Spremembe so na naslednjih 
postavkah: 

• projekt Centralna čistilna naprava - povečanje predvidenih sredstev iz 1.266.783 € na 1.300.359 € 
• projekt R-CERO - znižanje predvidenih sredstev v višini 759.696 € 
• sredstva po 21. členu ZFO za projekt prenove OŠ Frana Erjavca - zmanjšanje predvidenih sredstev v 

višini 490.000 € na 246.886 € skladno z načrtom  predvidenega financiranja države 
• črtana sredstva za VDC v višini 1.799.333 €, ker bo država sama pokrivala svoj delež 
• ČN Čepovan ISO-PRE - črtanje predvidenih sredstev v višini 56.773 € 
• dodana sredstva za projekt Solum iz državnega proračuna v višini 24.141 € 
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741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 10.064.336 € 

Predvidena so sredstva iz evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ter sredstva za izvajanje 
centraliziranih in drugih programov EU v višini 14.776.200 EUR. 
Sredstva strukturnih skladov so predvidena v višini 3.251.599 EUR za naslednje namene: za ČN Branik ISO-
PRA 487.299 EUR, za ČN Čepovan ISO-PRE 482.571 EUR, za energetsko sanacijo vrtcev 302.297 in 
energetsko sanacijo šol 119.256 EUR, za obnovo vrtca Šempas 532.389 EUR, za obnovo javne razsvetljave 
50.000 EUR, za projekt kolesarskih poti CroCTaL 12.500 EUR, za izvedbo postopkov komasacij 64.632 
EUR, za okoljske projekte Adria-A 17.827 EUR, projekt Pumas 29.869 EUR in projekt Tradomo 39.100 
EUR, za ureditev mestnega središča Nove Gorice 1.066.571 EUR, za regionalno omrežje kolesarskih 
povezav 21.788 EUR ter za projekt Pot miru 25.500 EUR. 
Sredstva kohezijskih skladov so planirana v višini 11.461.179 EUR in sicer za  projekt Centralne čistilne 
naprave 7.156.237 ter za projekt RCERO v višini 4.304.942 EUR. 
Sredstva za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU v višini 63.422 EUR so predvidena za projekt 
Gotrawama v višini 20.422 EUR ter za projekt obnove vodnjakov Living fountains v višini 43.000 EUR. 

 

 

Z rebalansom se predvidena sredstva v skupnem zmanjšujejo za 4.711.864 €. Spremembe so na naslednjih 
postavkah: 

Strukturni skladi 

dodana sredstva za VDC 121.100 € 

črtanje predvidenih sredstev v višini 50.000 € za javno razsvetljavo 

vrtec Šempas - zmanjšanje predvidenih sredstev iz 532.389 € na 28.185 € 

ČN Čepovan ISO-PRE - črtanje predvidenih sredstev v višini 482.571 € 

ureditev mestnega središča Nove Gorice - povečanje predvidenih sredstev iz 1.066.571 € na 1.072.069 € 

Kohezijski skladi 

projekt Centralna čistilna naprava - povečanje predvidenih sredstev iz 7.156.237 € na 7.659.492 € 

projekt R-CERO - črtanje predvidenih sredstev v višini 4.304.942 € 

 

 

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
Vrednost: 245.622 € 

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
Vrednost: 245.622 € 

V okviru podskupine so predvidena sredstva, ki jih direktno nakazujejo partnerji v projektu in se ne 
nakazujejo preko državnega proračuna, predvidena pa so v višini 142.822 EUR. Sredstva v višini 106.400 
EUR so predvidena za izvedbo projekta Solum, 20.422 EUR za projekt We are the planet in 16.000 za 
projekta Wap in Pro us all v okviru European partnership on sport. 

Z rebalansom se povečujejo predvidena sredstva za projekt Solum, ki po novem znašajo 205.200 €, 
povečujejo se tudi sredstva za projekta Wap in Pro us all v okviru European partnership on sport za 4.000 € 
iz 16.000 € na 20.000 €. 
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Odhodki proračuna 
S predlaganim rebalansom se odhodki proračuna v skupnem znižujejo za 7.495.017 € oz. za 11,6 odstotnih 
točk. 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 12.949.969 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 2.320.852 € 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov 
zaposlenim v občinski upravi, zaposlenim v medobčinski upravi, dvema redno zaposlenima referentkama v 
krajevnih skupnostih ter zaposlenim v občinski upravi preko programa javnih del. Poleg tega so med stroški 
za plače vključene tudi zaposlitve za določen čas na projektih, ki se v celoti financirajo iz sredstev Evropske 
unije in za proračun ne predstavljajo obremenitve. Omenjeni projekti so Solum, Adria A, We are the planet, 
Gotrawama, Pumas in Tradomo. 

Z rebalansom se sredstva  povečujejo za 0,5 odstotne točke oz. 10.400 € zaradi uskladitve predvidenih 
sredstev za javna dela, projekt Solum in stroškov delovanja krajevnih skupnosti. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 346.098 € 

Podskupina vključuje zakonsko določene prispevke, ki se obračunavajo od izplačanih plač po trenutno 
veljavnih stopnjah ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zgoraj navedene 
zaposlene osebe. 

Z rebalansom se sredstva  povečujejo za 0,6 odstotne točke oz. 1.960 € zaradi uskladitve predvidenih 
sredstev za zakonsko določene prispevke, skladno z zgoraj navedenimi uskladitvami sredstev za plače. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 9.573.019 € 

Izdatki so namenjeni  delovanju organov občine in ožjih delov občine, kamor spadajo župan, občinska 
uprava, mestni svet, nadzorni odbor, skupna medobčinska uprava in krajevne skupnosti. Vključujejo stroške 
pisarniškega in splošnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, 
prevoznih stroškov in storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in 
zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Med druge operativne odhodke so všteta 
plačila avtorskih honorarjev, nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, plačila za sejnine udeležencem 
odborov, plačila za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovna izobraževanje, stroški plačilnega 
prometa, članarine ter sodni stroški in storitve odvetnikov in notarjev.  
Med izdatke za blago in storitve se poleg navedenih vključujejo tudi odhodki, ki nastajajo pri pripravi in 
izvajanju različnih projektov, ki jih je v zadnjih letih zaradi sofinanciranja čedalje več, plačilo javne 
razsvetljave, tekoče vzdrževanje objektov, ki je v pristojnosti občine oz. krajevnih skupnosti, opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin mestnih in primestnih naselij, priprava 
prostorskih aktov, sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj, izvajanje programa zaščite živali, 
promocijsko gradivo in turistična promocija in druge podobne storitve. 

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 8,1 odstotne točke oz. 718.740 €. Pretežni del zvišanja predstavlja 
povečanje sredstev v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, zaradi vnosa prenesenih sredstev po zaključnem 
računu, povečanje intervencijskih sredtev za odpravo posledic februarske naravne nesreče z žledom in druge 
manjše uskladitve. 
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41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 13.295.921 € 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 6.005.600 € 

Predstavljajo nakazila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev, kot dodatek k 
družinskim prejemkom oz. delno ali popolno plačilo obveznosti posameznikov oz. gospodinjstev. Sem 
spadajo pomoč ob rojstvu otroka, štipendiranje, regresiranje prevozov in prehrane šolskih otrok, regresiranje 
oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med prispevki staršev in polno ceno vrtcev, 
izplačila družinskemu pomočniku in drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Med druge transferje 
sodijo zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v sušnih mesecih, izvajanje programa pomoči na domu, 
mrtvoogledna služba in pogrebni stroški, regresiranje socialno šibkih ter sofinanciranje profesionalnih 
trenerjev. 

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 0,3 odstotne točke pretežno zaradi zmanjšanja postavke za 
regresiranje oskrbe v domovih. 

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 1.671.097 € 

Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo društva in klubi, delujejo s ciljem 
zagotavljanja storitev splošnega in skupnega pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva pridobivajo 
praviloma preko razpisov oz. na podlagi pogodb. Delujejo na področju kulture, športa, izobraževanja, 
mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in podobno.  

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 2,5 odstotne točke oz. 40.900 €, od tega 35.000 € pri KS Rožna 
Dolina, 4.500 € pri KS Šempas in nekatere manjše uskladitve. 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 5.022.724 € 

V to podskupino kontov so vključeni transferi v sklade socialnega zavarovanja, za plačilo zdravstvenega 
zavarovanja osebam brez prejemkov in tekoči transferi v javne sklade (Stanovanjski sklad Mestne občine 
Nova Gorica, Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Javni sklad za kulturne dejavnosti). Pretežni del pa 
predstavljajo transferi v javne zavode za financiranje plač, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenim, ter 
izdatkov za blago in storitve javnim zavodom s področja kulture, športa, mladinske dejavnosti, izobraževanja 
in požarne varnosti.  

Z rebalansom se sredstva malenkostno spreminjajo za 0,1 odstotne točke zaradi manjših uskladitev. 

 

414 - Tekoči transferi v tujino 
Vrednost: 8.000 € 

Z rebalansom so dodana sredstva v višini 8.000 € za sofinanciranje delovanja Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje - EZTS. 
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42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 28.037.848 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 28.037.848 € 

Podskupina zajema plačila namenjena za nakup zgradb in prostorov, nakup opreme, novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter izdelavo študij, 
projektne dokumentacije, opravljanje nadzora in investicijskega inženiringa. Investicijski odhodki 
predstavljajo povečanje realnega premoženja lokalne skupnosti, namenjajo pa se za vlaganja na področju 
cestnega prometa, komunalne dejavnosti, nakupe zemljišč, nakupe in investicijsko vzdrževanje objektov 
(poslovnih, športnih, objektov za potrebe izobraževanja, zaščite in reševanja,...), nakup strojne in programske 
opreme. V primerjavi z letom 2013 se sredstva močno povečujejo, glavnino povečanja pa predstavljata 
predvideni investiciji v izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki in Centralno čistilno napravo. 

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 22,9 odstotne točke oz. 8.327.017 €. Najbolj se zmanjšujejo 
postavke Regijski center za ravnanje z odpadki za 6,1 mio €, Investicija v bivalne enote - VDC za 2 mio €, 
čistilna naprava Čepovan - ISO-PRE za 800 tisoč € in kanalizacija Čepovan za 270 tisoč €. Povečujejo se 
postavke centralna čistilna naprava za 930 tisoč € in humanitarni center za 530 tisoč €. Ostale spremembe 
predstavljajo manjše prezarporeditve in uskladitve med postavkami. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 2.685.454 € 

 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 1.948.454 € 

Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom, med katerimi prevladujejo zavodi s področja družbenih 
dejavnosti, kadar le-ti sami izvajajo investicije. Namenjena so plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, obnove, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme, 
nabavo nove opreme in drugih osnovnih sredstev. 

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 4 odstotne točke oz. 74.000 € in sicer 54.000 € za nakup vozila za 
gašenje gozdnih požarov in 20.000 za investicije v osnovna sredstva v javnem zavodu za gasilsko in 
reševalno dejavnost. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
V računu finančnih terjatev in naložb z rebalansom ne prihaja do sprememb. 

 

 

 

C - Račun financiranja 
50 - ZADOLŽEVANJE 

Vrednost: 5.420.000 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 5.420.000 € 

Za izvrševanje proračuna je predvideno zadolževanje za investicije v višini 4.500.000  EUR. Z amandmajem 
je bilo predvideno zadolževanje povečano za 720.000 EUR. 

S predlaganim rebalansom se predvideno zadolževanje povečuje za 200.000 € zaradi uskladitve lastnega 
deleža financiranja na investicijskih projektih. 
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2. POSEBNI DEL 

Obrazložitev proračunskih postavk, ki se 
spreminjajo 
A - Bilanca odhodkov 

 

12 - OBČINSKA UPRAVA 
 

Vrednost: 54.661.538 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

06018 - Drugi operativni odhodki 
Vrednost: 182.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za študentsko delo, pogodbeno delo, avtorsko delo, izobraževanje zaposlenih za pridobitev formalne 
izobrazbe, neformalno izobraževanje zaposlenih, odvetniške storitve, študije in druge podobne odhodke. 
Postavka se povečuje zaradi višjih odvetniških storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

04044 - Investicije v osnovna sredstva 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtuje se zamenjava vozila GVC 16/25 v Javnem zavodu. Obstoječe vozilo je letnik 2001 in zanj je 
predvidena življenjska doba 15 let. Nabava je skladna s sklepom Poveljstva JGS Nova Gorica št. 3/16-08 z 
dne 26.9.2008. Vozilo je prvo napadalno vozilo in kot tako najbolj obremenjeno, tako da je zamenjava nujna. 
Z njim se zagotavlja osnovno operativno pripravljenosti poklicne gasilske enote.  
Z rebalansom se povečujejo zagotovljena sredstva v letu 2014 za 20.000,00 EUR. Spreminja se tudi 
dinamika financiranja investicije, ki v skupnem znesku znaša 400.000,00 EUR in sicer se v letu 2014 planira 
odhodek v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 pa 300.000,00  EUR. Dinamiko investiranja za nabavo vozila 
smo spremenili zaradi ekonomičnosti, ker bi leasing izdatno povečal stroške nabave. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0141 - Investicije v osnovna sredstva 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

04045 - Vozilo za gašenje gozdnih požarov 
Vrednost: 68.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu vozila za gašenje gozdnih požarov za PGD Čepovan, ki ga delno sofinancira 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Z rebalansom se povečujejo zagotovljena sredstva v letu 2014 za 54.000,00 EUR. Spreminja se dinamika 
financiranja investicije, saj se celotni odhodek planira v letošnjem letu. Dinamiko investiranja za nabavo 
vozila smo spremenili zaradi ekonomičnosti, ker bi leasing izdatno povečal stroške nabave. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0180 - Vozilo za gašenje gozdnih požarov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predračunska vrednost in amortizacijski načrt za odplačevanje vozila. 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so potrebna za izvedbo investicijskih vzdrževanj sistema daljinskega ogrevanja v mestu 
Nova Gorica: obnova toplotnih postaj, nujna večja popravila, zamenjava in umerjanje merilnikov toplotne 
energije, obnova, izolacije cevi vročevodnega omrežja, 

Z rebalansom se dodajajo nujno potrebna sredstva, ker je bil velik del že zagotovljenih sredstev v proračunu 
porabljen zaradi nepredvidenih intervencij na toplovodih in vročevodih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0017 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena višine potrebnih sredstev za najnujnejša vlaganja. 

 

 



 

Stran 11 od 55 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Vrednost: 49.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planiramo, da bi v večjem obsegu in z večjo dinamiko urejali zemljiško lastniška razmerja v povezavi z 
javnimi potmi. Sistematično bomo parcelirali posamezne odseke cest v občini, ki še niso odparcelirani.  
Prednost imajo odseki cest, ki še nimajo statusa javnega dobra oz. deli parcel, ki jih je potrebno priključevati 
cestnemu svetu zaradi širitve posameznih občinskih cest ter parcelacije, pri katerih je potrebno v cestno 
zemljišče vključevati zasebna zemljišča, ki se zajedajo v kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste.  
Cilj nam je pridobiti vsa zemljišča, ki so obremenjena s cestno infrastrukturo in poenotiti parcelne  številke 
za posamezno cesto oz cestni odsek in zagotoviti večjo preglednost nad cestami, ki so v lasti MONG. 

Z rebalansom se sredstva na postavki usklajujejo z dejanskimi potrebami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocenjena vrednost  na podlagi popisov del  in izkušenj iz  primerljivih del iz preteklih let  ter proračunskih 
možnosti. 

07212 - Cesta Dornberk - Oševljek 
Vrednost: 240.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je izdelan projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča,  ki vključuje ureditev 
odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. Zaradi možnosti etapnega izvajanja 
investicije, je projekt predvidel 8 odsekov ceste (odsek 2 in 7  sta bila  urejena po izgradnji vodovoda).  V 
letu 2013 se ureja  odsek 8 in začetek odseka 3.  V letu 2014 se dokonča odsek  3 in izvede odsek 4. 

Z rebalansom se zaradi nove ocene vrednosti investicije postavka znižuje za 60.000 €. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0025 - Cesta Dornberk - Oševljek 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

07239 - Krožna cesta Vitovlje 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je priprava postopne ureditve krožne lokalne ceste Vitovlje. V letu 2013 izveden pregled trase in 
začetek urejanja zemljiškoknjižnega stanja s stanjem v naravi. V letu 2014 bo izdelan izvedbeni načrt za 
ureditev trase oziroma prioritetnih odsekov. 

Sredstva na postavki se povečajo z namenom priprave projektne dokumentacije za postopno urejanje krožne 
lokalne ceste Vitovlje in sicer prioritetnih odsekov. V letu 2013 je bil izveden pregled celotne trase z vidika 
stanja infrastrukture ter usklajenosti ZK stanja s stanjem v naravi. Glede na finančne zmožnosti  bo v 
naslednjih letih izvedena sanacija kritičnih odsekov oziroma točk. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0031 - Krožna cesta Vitovlje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izkustvena ocena za načrtovane aktivnosti pri podobnih projektih. 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

07035 - Mirujoči promet 
Vrednost: 41.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru predvidenih sredstev bodo izvedene rekonstrukcije in sanacije dotrajanih mestnih javnih parkirišč 
ter pridobljena dokumentacija za izgradnjo novih javnih parkirišč. Prednostno načrtujemo izgradnjo 
parkirišča za vzletno mesto jadralnih padalcev. 

Z rebalansom se sredstva na postavki usklajujejo z dejanskimi potrebami. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0038 - Mirujoči promet 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Popis del in ocenjena vrednost na podlagi podobnih del iz preteklih let. 

07218 - Ureditev mestnega središča Nove Gorice 
Vrednost: 2.024.424 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Operacija predvideva obnovo in ureditev mestnega središča Nove Gorice ter s tem revitalizacijo mestnega 
središča Nove Gorice. Mestnemu središču Nova Gorica se želi vrniti njegovo pomensko vrednost s 
preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega središča v mestni prostor, ki bo zagotavljal pogoje za 
izvajanje različnih aktivnosti (družabnih, kulturnih), kot urejen skupni življenjski prostor namenjen 
srečevanju in druženju. Projekt je sofinanciran s strani ESRR (MGRT - RRP Razvoj regij) v višini 
1.072.069,00. 
Zaključek del je predviden septembra 2014, ko se bo pripravilo tudi zaključno poročilo in poslalo zadnji 
zahtevek za sofinanciranje na MGRT. 

Z rebalansom se v letu 2014 dodajajo sredstva v višini 4.424,00 EUR s čimer se investicija finančno 
zaključuje. Konec septembra 2014 bo oddan končni zahtevek na MGRT za pridobitev sredstev evropskega 
sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.072.069 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0039 - Ureditev mestnega središče Nove Gorice 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

07255 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 
Vrednost: 1.453.352 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke bodo izvedeni posegi v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja. Osnovni posegi v 
okviru investicije se nanašajo na obnovo dotrajane podzemne komunalne infrastrukture ter izgradnjo 
posameznih objektov (fontane) na območju investicije. Investicija bo izvedena sočasno z investicijo v okviru 
PP Ureditev mestnega središča Nove Gorice. Predviden začetek izvajanja del je konec 2013, začetek 2014.  

Z rebalansom se v letu 2014 dodajajo sredstva v višini 8.352,00 EUR s čimer se investicija finančno 
zaključuje. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0158 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

13029004 - Cestna razsvetljava 

07245 - Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica večji del obstoječe javne razsvetljave ni skladen z veljavno Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, prav tako poraba električne energije za razsvetljavo cest in 
javnih površin presega dovoljene vrednosti. 
Mestna občina v prenovo javne razsvetljave ne bo vlagala lastnih sredstev, ampak bo na javnem razpisu 
izbrala koncesionarja, ki bo v prenovo javne razsvetljave vložil sredstva z vplačilom koncesijske dajatve. 
Investicijo pa si bo povrnil iz naslova prihrankov za zmanjšanje porabe električne energije. 

Z rebalansom se zagotovi sredstva potrebna za nadzor sanacije javne razsvetljave, samo investicijo pa bo 
izbrani koncesionar izvedel v celoti na svoj račun, posledično tudi ne bo toka denarja med koncesionarjem in 
mestno občino.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0151 - Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocenjena vrednost na podlagi izdelanega IP. 

07257 - Širitev mreže javne razsvetljave 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izvedbi celovite rekonstrukcije javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejni vrednosti svetlobnega 
onesnaževanja , bo potrebno zaradi varnosti na posameznih mestih  mrežo JR  tudi dograditi.  

Z rebalansom se postavka poveča za 8.000 EUR. Sredstva so namenjena urejanju javne razsvetljave v 
Krajevni skupnosti Rožna Dolina. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocenjena vrednost za najnujnejša dela. 

 

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

07046 - Ureditev pločnika v Šempasu 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se dodaja evidenčni projket v višini 1.000,00 EUR. V primeru izvedbe sanacije mostu s strani 
DRSC, bo investicija v ureditev pločnika izvedena v 2014. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0046 - Pločnik Šempas 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nudenju pomoči novogoriškim podjetjem pri vstopanju na tuje trge in spodbujanje 
mednarodnega prodora novogoriškega gospodarstva s ciljem povečevanja obsega ekonomskega poslovanja.  
Sredstva so namenjena poslovnim dogodkom in srečanjem s potencialnimi tujimi partnerji.  

Z rebalansom se sredstva dodajajo za izvedbo investicijske konference COINVEST  v sodelovanju med 
MONG in COBIK. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

09032 - Tematske kolesarske poti in pešpoti 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se dodaja nova evidenčna postavka zaradi zagotovitve možnosti prijave na 8. JPRP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-14-0003 - Tematske poti 

 

09059 - Cilj 3 - Solum 
Vrednost: 241.412 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obsežnejša aktivnost, ki bo dokončana v prvih mesecih leta 2014 je dokončanje ureditve in odprtje ter 
delovanje  promocijsko-degustacijskega centra, ki bo osrednji prostor izvajanja v projektu opredeljenih 
aktivnosti in nalog promocije, trženja in združevanja ponudbe širšega regijskega in čezmejnega prostora. 
Proračunska postavka v letu 2013 ni bila v celoti porabljena, predvsem zaradi zamika aktivnosti opremljanja 
promocijsko degustacijskega centra in vinoteke, zato se celotna predvidena sredstva za to aktivnost prenesejo 
v leto 2014.  

Z rebalansom se usklajuje proračunska postavka po letih in namenja del sredstev za delovanje prostora v 
2015. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0052 - Cilj 3 - Solum 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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09066 - European partnerships on sport 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica se je uspešno prijavila na razpis EU s katerim bo sofinancirala različne športne 
dejavnosti. V okviru proračunske postavke se bosta izvajala dva projekta in sicer WAP-Walking people in 
PRO-US-ALL Promoting urban sport for all. S prvim projektom bomo evidentirali in opisali vse pešpoti v 
občini in jih preko spleta in zgibanke promovirali. Poleg tega nameravamo opremiti novo pešpot med Kajak 
centrom in "Žogico" v Solkanu. S projektom "PRO-US-ALL" pa bomo organizirali različne prireditve, med 
drugim v Solkanskem športnem parku, s ciljem promocije športnih društev in športnih aktivnostih v občini. 

Z rebalansom se usklajuje proračunska postavka po letih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0054 - European partnership on sport 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica 
Vrednost: 228.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja regijskega centra RCERO Nova Gorica se ni pričela zaradi dejstva, da MONG ni uspela pridobiti 
gradbenega dovoljenja za izvedbo I. sklopa  kohezijskega projekta. Svet regije (partnerske občine) je na seji 
Sveta regije, dne 18.3.2014 sprejel sklep, da se ter ob upoštevanju dejstva, da glede na zakonske  možnosti 
vključevanja stranskih udeležencev ni mogoče napovedati datuma pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem 
začetek izvedbe I. sklopa kohezijskega projekta, le tega ustavi in ga ne izvede v programskem obdobju 2017-
2013. MONG  bo v letu 2014 uredila poslovno, finančno in pravno-formalno zaključitev projekta, kot 
predvidenega kohezijskega projekta za izvedbo v finančni perspektivi, ki se zaključuje. Sredstva na 
proračunski postavki se ustrezno znižajo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0161 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO NG 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Projektantski predračuni in ocena stroškov izvedbe projektov, investicijski program. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

07175 - Centralna čistilna naprava 
Vrednost: 11.150.416 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena gradnji primarne in sekundarne kanalizacije ter izgradnji Centralne čistilne naprave 
(CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada in državnega 
proračuna. V projekt so poleg MO Nova Gorica (72% delež) vključene tudi občina Šempeter-Vrtojba in 
občina Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko omrežje do predvidene CČN 
Nova Gorica ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonskimi določbami s 
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področja urejanja in varstva okolja. 
V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o 
dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za 
izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je predviden 
podpis pogodb z izbranimi izvajalci del in njihova uvedba v delo. V letu 2014 in 2015 se bo izvedlo vsa 
predvidena dela v okviru investicije. Glede na terminski plan je predviden zaključek investicije v letu 2015. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi končne vrednosti pogodb ter usklajevanja terminskega in 
finančnega plana z pristojnim ministrstvom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil, potrjen investicijski program. 

07194 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO-PRE 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je načrtovana izgradnja  čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedba 
ponikovalnice in dela fekalne kanalizacije. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s 
področja urejanja okolja. Po odkupu zemljišča za lokacijo ČN, pridobljenem gradbenem dovoljenju ter 
izvedbi JN za izbiro izvajalca je predviden začetek izgradnje. Investicija je usklajena z investicijo v izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in sanacijo vodovoda na območju naselja Čepovan. Projekt je sofinanciran s 
sredstvi EU - Program čezmejnega sodelovanja SLO/I.  
Z rebalansom se sredstva zaradi obsega vseh povezanih investicij prenašajo v 2015 z namenom priprave 
celotnega projekta za sofinanciranje s sredstvi EU. V letu 2014 ostanejo sredstva za pripravo investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0073 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

07242 - Čistilna naprava Branik - ISO-PRA 
Vrednost: 947.208 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izgradnja centralne čistilne naprave zmogljivosti 1600 PE in izvedba priključka fekalne kanalizacije. 
Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja. V letu 2013 so bila 
odkupljena zemljišča na lokaciji ČN ter (v oktobru) pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2014 je 
predvidena izvedba glavnine GOI del ter, priključitev ČN na kanalizacijsko omrežje ter začetek poskusnega 
obratovanja. Projekt je sofinanciran  iz sredstev EU  - Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I v višini 53%. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva v višini 111.916,00 EUR (prenos iz 2013).  Izgradnja bo zaključena do 
septembra 2014 in s tem pokoriščena EU sredstva programa čezmejnega sodelovanja v višini 487.299,00 
EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0076 - Čistilna naprava Branik -ISO-PRA 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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07251 - Kanalizacija Čepovan - iz naslova takse 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izgradnji fekalne kanalizacije, katere izvedba (odseki kanalizacije) ni vključena v 
investicijski projekt "Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO PRE", ki je sofinanciran s strani ESRR. 
V letu 2014 se bo pričelo z izvedbo del, in sicer se bo izvedlo investicijo v izgradnjo 905 m gravitacijskih 
kanalov kanalizacijskega omrežja (skupaj z investicijskim projektom ISO-PRE 2.055 m) ter 1.244 m hišnih 
priključkov na kanalizacijsko omrežje in posledično na novo zgrajeno čistilno napravo Čepovan. Tako bodo 
imeli vsi prebivalci območja naselja Čepovan možnost priključitve na novo kanalizacijsko omrežje in 
posledično na novozgrajeno ČN. S tem bo zagotovljeno učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda na območju v skladu z zakonodajo. 

Z rebalansom se sredstva za izvedbo investicije v 2014 zmanjšujejo - priprava celovitega projekta 
(kanalizacija, vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev. V letu 2014 ostanejo sredstva za 
pripravo investicije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0070 - Kanalizacija Čepovan -taksa 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

08008 - Strateški prostorski akti 
Vrednost: 85.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta MONG ter pripravo za to potrebnih strokovnih podlag. Vodili bomo dva postopka 
sprememb in dopolnitev OPN. Pripravili bomo prometno strategijo občine. Nadaljevali bomo s sistematskim 
pokrivanjem občine z geodetskimi načrti.  

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo zaradi predvidenih manjših stroškov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Vrednost postavke je izračunana na podlagi izkustvene primerjalne ocene doslej opravljenih tovrstnih del. 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

07260 - Vodovod na območju naselja Čepovan z okolico 
Vrednost: 10.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka  z namenom priprave celovitega projekta (kanalizacija, 
vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev. V letu 2014 je predvidena prijava investicije na 
8. JP RPP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

07117 - Urejanje urbanih zelenih površin 
Vrednost: 65.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja urejanje javnih urbanih površin z vidika zagotavljanja funkcionalnosti in vzdrževanja 
zelenih struktur. V okviru te proračunske postavke se bo pripravljalo tehnično dokumentacijo in izvedbo 
zasaditve zelenic, drevoredov, dosaditvijo nadomestnih dreves, zasaditvijo korit, odstranitvijo dreves in 
panjev ipd. Urejali bomo območja urbanih vrtov. 

Z rebalansom se sredstva na postavki povečujejo zaradi planiranega višjega obsega odhodkov zaradi urejanja 
vrtičkov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Proračunske možnosti in primerljivost z deli in stroški iz preteklih let.  

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

07261 - Razvoj produktov za povečanje atraktivnosti Goriške regije 
Vrednost: 69.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka skupnega projekta treh občin. MONG se vključuje z 
aktivnostmi v povezavi z revitalizacijo gradu Rihenberg vezane na pripravo programske in projektne 
dokumentacije. Predvidena je prijava projekta na 8. JP RPP. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

10185 - Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru da bo v letošnjem letu možno izvesti javni razpis se bodo sredstva namenila za obnovo 
nepremične kulturne dediščine na območju naše občine. 



 

Stran 19 od 55 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine.  Predvsem imajo 
prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so uničena ali zapuščena in glede na 
število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča urejamo. Vsekakor pa igrišča urejamo v dogovoru s 
predstavniki krajevnih skupnosti in tudi staršev, kajti tudi urejenost igrišč je ogledalo naše občine. V letu 
2014 načrtujemo ureditev otroškega igrišča v parku ob vrtcu Julke Pavletič v Solkanu. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi nujno potrebne obnove otroškega igrišča v parku v Solkanu ob 
vrtcu Julke Pavletič ter igral na Ulici Šantlovih v NG. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0113 - Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

10168 - Servisni objekt 
Vrednost: 300.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo servisnega objekta v Športnem 
parku Nova Gorica (investicija je trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev GD). V 
objektu bodo urejene garderobe in drugi pomožni prostori za razna športna društva, ki izvajajo športni 
program na območju športnega parka ter servisne površine za ustrezno skladiščenje  in shranjevaje strojev, 
naprav in opreme upravljavca športnega parka. Investicijo MONG načrtuje prijaviti na javni razpis Fundacije 
za šport, v kolikor bo v letu 2014 razpis objavljen. Začetek gradnje servisnega objekta je predviden v  
zadnjem tromesečju letošnjega leta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0117 - Servisni objekt 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

10169 - Pokriti bazen 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po prenovi hotela Perla v Novi Gorici ni več pokritega  bazena. S tem je Nova Gorica ostala brez možnosti 
izvajanja programov treninga plavanja, treninga vaterpola, rekreativnega plavanja, preverjanja plavanja 
šoloobveznih otrok, V kompleksu mestnega kopališča je manjši bazen, ki je sicer primeren za učenje 
prilagajanja na vodo, za vodno aerobiko oziroma podobne preventivne vadbe, ne omogoča pa procesa 
treniranja plavanja, vaterpola in rekreativnega plavanja. Sredstva predvidena v proračunu so za pripravo 
projektne dokumentacije. 
Sredstva na postavki se povečajo z namenom izvedbe prostorske preveritve na nivoju IDZ ter idejnega 
projekta za izgradnjo 25 m pokritega bazena na območju Športnega parka Nova Gorica. Na odsotnost 
ustreznih pokritih plavalnih površin opozarjajo tako aktivni, kot rekreativni uporabniki. Po prenovi hotela 
Perla v Novi Gorici ni več pokritega  bazena. S tem je Nova Gorica ostala brez možnosti izvajanja 
programov treninga plavanja, treninga vaterpola, rekreativnega plavanja, preverjanja plavanja šoloobveznih 
otrok, V kompleksu mestnega kopališča je manjši bazen, ki je sicer primeren za učenje prilagajanja na vodo, 
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za vodno aerobiko oziroma podobne preventivne vadbe, ne omogoča pa procesa treniranja plavanja, 
vaterpola in rekreativnega plavanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0118 - Pokriti bazen 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

10077 - Vrtec Šempas 
Vrednost: 118.032 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela se na pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo fazne investicije (I. faza: novogradnja (dozidava) 
objekta s tremi oddelki in skupnim prostorom, II. faza: energetska sanacija obstoječega objekta, III. faza 
ureditev dostopa. Investicija je predvidena za prijavo na 7. JP RRP - Razvoj regij. 
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo in prenašajo v leto 2015. Zamik investicije je posledica zagotovitve 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja (komunalna infrastruktura).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0121 - Vrtec Šempas 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Vrednost: 670.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dokončanje rekonstrukcije in dozidave (izgradnjo prizidka) - 2. faza ter 
rekonstrukcije strehe in atrija v 2. Nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca - 2. faza B. V okviru investicije, 
katere izvedba GOI del se je pričela v 2013 in se zaključi v letu 2014 se bo rekonstruiralo 610 m2 J in Z 
fasade ter dozidalo 445 m2 prizidka v treh etažah ter rekonstruiralo streho in atrij v 2. nadstropju v skupni 
površini 3.370 m2 ter s tem rešiti problem dotrajanih, nevarnih in neprimernih, premajhnih prostorov za 
izvajanje osnovnošolskega izobraževanja otrok na Osnovni šoli Frana Erjavca Nova Gorica.  

Z rebalansom se dodajajo sredstva v višini 20.000,00 EUR. Investicija se v 2014 zaključi, oddan bo zahtevek 
za sofinanciranje po 21. členu ZFO v višini 246.886,00 EUR. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0129 - Prizidek pri OŠ Fran Erjavca 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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10153 - Telovadnica Dornberk 
Vrednost: 600.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za 
izvedbo investicije. V letu 2014 je predvidena izvedba postopka JN ter  začetek gradnje in dokončanje. 
Z rebalansom se sredstva v letu  2014 zvišujejo za 200.000 EUR. Celotna investicija je planirana v višini 2,6 
mio EUR in sicer se v letu 2014 planira 600.000 EUR odhodkov, v letu 2015 800.000 EUR in v letu 2016  
1,2 mio EUR. Glede na sprejeti proračun za leto 2014 se spreminja dinamika glede na predvideno izvedbo 
investicije. V pripravi je razpisna dokumentacija v okviru javnega naročila za izbiro izvajalca. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

10177 - Energetska sanacija šol 
Vrednost: 216.832 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri načrtovanju energetske sanacije stavb se je za sanacijo v okviru sofinanciranja iz Švicarskega prispevka 
določilo za izvedbo sanacije objekta podružnične OŠ Trnovo. V letu 2013 je bila pripravljena vsa projektna 
in izvedbena dokumentacija. Izvedba del, ki obsega menjavo kotla in izvedbo ukrepov za zmanjšanje 
energetskih izgub, je predvidena v celoti v letu 2014. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva na podlagi izdelane projektne dokumentacije - PZI. Investicija obsega 
energetsko sanacija objekta POŠ Trnovo in zamenjavo kotla ter ureditev kotlovnice. Sofinanciranje 
investicije v obsegu 119.256 EUR bo izvedeno na podlagi sodelovanja v skupnem projektu primorskih občin 
"Obnovljivi viri v primorskih občinah", ki ga podpira švicarski mehanizem. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0131 - Energetska sanacija šol 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

10104 - Investicija v bivalne enote - VDC 
Vrednost: 803.353 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. V letošnjem letu je Mestna občina Nova Gorica vodenje investicije prevzela od 
ministrstva. V letu 2014 je predviden razpis za izbor izvajalca del ter začetek in dokončanje del. 

Z rebalansom se spreminja finančni tok investicije in sicer je sofinanciranje izvedeno na podlagi tropartitne 
pogodbe s strani MONG in ministrstva z izvajalcem. MONG je izvajalka investicije, nosilec pa je država. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote -VDC 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

20049003 - Socialno varstvo starih 

10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 
Vrednost: 530.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih 
zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O 
upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči 
pristojni center za socialno delo. V primerih, ko so upravičenci so/lastniki nepremičnin/e, se izvede prepoved 
razpolaganja in odtujitve le-tega v korist občine.  

Z rebalansom se postavka znižuje zaradi predvidenih nižjih obveznosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

10171 - Humanitarni center 
Vrednost: 550.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se namenjajo nakupu celotnega kompleksa za namen humanitarnega centra, 
mladinskega centra in mladinskega hotela. Prioriteta investicije je izgradnja humanitarnega centra. 
Zagotovila se bo  ustrezna lokacija za ureditev prostorov za izvajanje humanitarnih in sorodnih aktivnosti. 
Projekt je v fazi usklajevanja projektne naloge ter priprave investicijske dokumentacije, ki bo opredelila 
ključne lokacijske, tehnične, finančne in organizacijske variante ter okvirni terminski plan realizacije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0138 - Humanitarni center 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
Vrednost: 250.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena prvi intervenciji za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter ukrepom, nujno 
potrebnih za preprečitev nevarnosti za življenje in varnost ljudi in premoženja. 

S predlaganim rebalansom se sredstva povečujejo za 100.000 € zaradi odprave posledic naravne nesreče z 
žledom v začetku letošnjega leta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sklep župana, Zakon o javnem naročanju, pogodbe o stalni pripravljenosti. 

 

 

21 - KS BANJŠICE 
Vrednost: 24.272 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

21101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se bodo sredstva porabila za investicijska dela v domu KS, in sicer za sanacijo lesenega 
stropa v domu KS, polaganje keramike v sanitarijah in na hodniku, beljenje, obnova tal na delu, ki ga je 
uničila voda ob okvari kanalizacije.  Z rebalansom se postavka poveča za 1.000€ iz naslova neporabljenih 
sredstev iz leta 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

21102 - Delovanje KS 
Vrednost: 9.695 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se postavka poveča za 2.028 € 
iz naslova neporabljenih sredstev iz leta 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

21107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 4.570 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
(vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev 
pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer 
se investicije tudi vodijo. Z rebalansom se postavka poviša za 2.000€ za namen popravila strehe mrliške 
vežice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

22 - KS BRANIK 
Vrednost: 59.434 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

22109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo uporabila kot lastna udeležba v primeru prijave na razpis za energetske sanacije stavb v lasti 
lokalne skupnosti oz. za obnovo vodovodne instalacije in manjših investicijskih del. Z rebalansom se 
postavka poviša za 10.000€ za namen dokončanja urejanja okolice kulturnega doma v Braniku. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

22101 - Delovanje KS 
Vrednost: 12.745 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom  se na postavko prenese 
1.653€ sredstev iz naslova prenosa iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

22102 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 5.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika in  nekaterih tradicionalnih prireditev. Krajevna skupnost načrtuje organizacijo 
širše proslave ob obletnici množičnega odhoda cca. 700 prebivalcev Branika v internacijo v Nemčijo. Z 
rebalansom  se na postavko prenese 2.000€ sredstev iz naslova prenosa iz l. 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

23 - KS ČEPOVAN 
Vrednost: 31.440 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

23102 - Delovanje KS 
Vrednost: 13.614 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se postavka poviša za 5.639 € 
iz naslova neporabljenih sredstev iz leta 2013. Dodatna sredstva se bo porabilo za tekoče stroške in stroške 
delovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 
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24 - KS DORNBERK 
Vrednost: 52.383 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

24101 - Delovanje KS 
Vrednost: 16.237 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se dodajo sredstvav višini 
4.722 €  iz naslova prenosa sredstev iz leta 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

24102 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 5.601 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi krajevnega praznika ter organizacija manjših prireditev v kraju. Z 
rebalansom se na postavko prerazporedi 3.000€ iz naslova prenosa iz l. 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

24103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 7.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se na postavko prerazporedi 4.000€ sredstev iz naslova prenosa iz l. 2013. Sredstva bodo 
porabljena za asfaltacijo krajevne poti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

24105 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla se bo izgradnja nadomestnega kontejnerskega mesta v Zaloščah (spodnji del). Z rebalansom se na 
postavko prerazporedi 3.000€ sredstev iz naslova prenosa sredstev iz l .2013, ki se bodo porabila za namen 
ureditve kontejnerskega mesta  v Saksidu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

24106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
(vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev 
pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer 
se investicije tudi vodijo. Z rebalansom se postavka poviša za 1.000€. Sredstva se nameni za dodatna dela na 
pokopališčih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 
Vrednost: 34.808 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

25109 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 20.862 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi fasade na južni in zahodni strani objekta kulturnega doma Simon Gregorčič. Z 
amandmajem se nameni dodatna sredstva v  višini 3.000 € za pokrivanje stroškov pridobivanja uporabnega 
dovoljenja. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 10.862 € sredstev iz naslova prenosa iz l. 2013 ter  
poviša za 2.000 € iz proračunskih sredstev. Sredstva se nameni investicijam v kulturni dom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0166 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

26 - KS GRGAR 
Vrednost: 54.015 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

26101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 17.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova parketa v dvorani zadružnega doma ter vzdrževalna dela na objektu KD. Z rebalansom se postavko 
poviša za 3.580 €. Sredstva se nameni za obnovo parketa v kulturnem domu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0167 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

26109 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 16.603 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
(vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev 
pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer 
se investicije tudi vodijo. Z amandmajem se nameni dodatna sredstva v  višini 4.000 € za dokončanje 
sanacije kapelice na pokopališču. Z rebalansom se postavka poviša za 1.283€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 
2013 ter za za 2.820 € iz proračunskih sredstev za namen obnove stare mrliške vežice. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE 
Vrednost: 53.762 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

27101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje objektov in drugega stvarnega premoženja v lasti KS. Sredstva prenosa iz l. 2013 v višini 
11.000€ so namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja za dvorano krajevne skupnosti, pleskanje in 
popravilo oken dvorane, sanaciji ometa ter ureditvi prostora za namene skladiščenja rekvizitov ob dvorani. Z 
rebalansom se na postavko doda 6.000€ za namen obnovitvenih del v kulturnem domu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

27102 - Delovanje KS 
Vrednost: 8.117 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Postavka se poviša za 277 € sredstev iz 
naslova prenosa iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

27104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 15.009 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Na postavko se za namene vzdrževanja poti prenese 11.000 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

27108 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi kontejnerskih mest v krajih Bate in Sveto ter izgradnji novega kontejnerskih 
mesta v Podlaki. Z rebalansom se postavka poviša za 2.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

28 - KS KROMBERK - LOKE 
Vrednost: 201.022 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

28108 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 9.143 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika in nekaterih tradicionalnih prireditev. Z rebalansom se postavka poviša za 
4.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013.   
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

28102 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 7.066 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se postavka poviša za 2.755€ iz naslova prenosa sredstev iz. l.2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

28105 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče vzdrževanje obstoječih kontejnerskih mest. Z rebalansom se na postavko prenese 4.000€ iz naslova 
prenosa sredstev  iz l. 2013. Sredstva so namenjena urejanju in obnovi kontejnerskih mest.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

29 - KS LOKOVEC 
Vrednost: 36.437 € 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

29108 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 11.711 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nakupu opreme za gornje prostore Doma KS, izvedbi obrtniških del v spodnjem 
prostoru doma KS ter menjavi oken. Z rebalansom se na postavko prerazporedijo sredstva iz naslova prenosa 
iz l. 2013 v višini 1.511 €, ki se jih nameni nakupu opreme za dvorano, ter doda 4.600€ iz proračuna, ki so 
namenjena dokončanju prostora ob dvorani (izdelava ometov, menjava oken, polaganje ploščic, 
elektroinstalacije, beljenje) . 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

30 - KS LOKVE - LAZNA 
Vrednost: 20.720 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

30101 - Delovanje KS 
Vrednost: 9.785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se na postavko prenese 2.459€ 
iz naslova prenos sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

30102 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 3.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika in manjših prireditev. Z rebalansom se na postavko prenese 1.000 € iz naslova 
prenos sredstev iz l. 2013. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

30103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 1.905 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se na postavko prenese 1.000 € iz naslova prenos sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

31 - KS NOVA GORICA 
Vrednost: 114.766 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

31101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju stvarnega premoženja v lasti KS. Z rebalansom se postavka 
poviša za 5.000 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0171 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

31102 - Delovanje KS 
Vrednost: 59.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se za namen delovanja 
postavka poviša za 5.788€ iz prenosa sredstev iz l. 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

31103 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 22.665 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika in drugih prireditev, katerih (so)organizator je krajevna skupnost. Z rebalansom 
se iz sredstev prenosa iz l. 2013 postavka poviša za 10.000 e za namene organizacije prireditev KS  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

31104 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena urejanju kontejnerskih mest v mestu - širitev obstoječih kontejnerskih 
mest za ureditev ločenega zbiranja odpadkov. Z rebalansom se na postavko (iz naslova prenosa sredstev iz l. 
2013) prenese 10.000 €. 

 



 

Stran 35 od 55 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

31108 - Hortikulturna ureditev in urbana oprema 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjana hortikulturni ureditvi in obnovi urbane opreme. Z rebalansom se na postavki sredstva 
povečajo za 10.000 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

32 - KS OSEK - VITOVLJE 
Vrednost: 128.929 € 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

32105 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS in manjši posegi v cestno 
infrastrukturo 

Vrednost: 10.628 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se postavka poveča za  493 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013, ter doda 6.000€ iz 
proračuna za namen ureditve prepusta čez potok Vitovnik in ureditev poti do vojaškega pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

32108 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 1.434 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji novega kontejnerskega mesta za ločeno zbiranje odpadkov v 
zaselku Visoko ter vzdrževanju obstoječih kontejnerskih mest. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 
1.434 € sredstev iz prenosa iz l. 2013 za namen dokončanje ureditve kontejnerskega mesta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

33 - KS OZELJAN 
Vrednost: 69.411 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

33101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 16.514 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nujnim obnovitvenim delom v poslovnem objektu v lasti KS -na naslovu Ozeljan 49B 
("Stara trgovina"). Z rebalansom se iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 na postavko prerazporedi 10.000 €. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0172 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

33102 - Delovanje KS 
Vrednost: 18.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se iz naslova prenosa sredstev 
iz l. 2013 na postavko prerazporedi 10.000€. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

33104 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 15.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 na postavko prerazporedi  12.072 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

33107 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 10.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
(vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev 
pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer 
se investicije tudi vodijo. Z rebalansom se iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 na postavko prerazporedi  
5.000 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

34 - KS PRVAČINA 
Vrednost: 43.556 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

34101 - Delovanje KS 
Vrednost: 14.670 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se a namen delovanja sredstva 
povečajo za 3736 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

35 - KS RAVNICA 
Vrednost: 23.730 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

35110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 11.243 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju doma KS (barvanje fasade, obnova žlebov, sanacija dela strehe, urejanje 
okolice stavbe), vzdrževanju športnega igrišča v upravljanju KS (barvanje črt in košnja). Z rebalansom se za 
namen izvedbe navedenega postavka poviša za 2.243 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 ter doda 3.000 
€ iz proračuna za namen izvedbe prisilnega prezračevanja v stavbi KS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

36 - KS ROŽNA DOLINA 
Vrednost: 125.920 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

36105 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava dokumentacije za gradnjo večnamenskega objekta ter izvedba začetnih del.  Z rebalansom se na 
postavko prerazporedi  za 1.400€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

36101 - Delovanje KS 
Vrednost: 52.581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se na postavko prerazporedi 
38.731€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 in 4.425€  lastnih prihodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

36102 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 17.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika, tradicionalnih in priložnostnih prireditev, katerih organizator ali soorganizatorj 
je krajevna skupnost. Z rebalansom se na postavko prerazporedi  15.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 
2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

36103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 25.790 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se na postavko prerazporedi 23.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

36104 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi obstoječih kontejnerskih mest v KS. Z rebalansom se na 
postavko prerazporedi 4.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

36107 - Športna igrišča 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z rebalansom se na postavko prerazporedi 12.000€  iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

37 - KS SOLKAN 
Vrednost: 190.348 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

37101 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju objekta pokritega kotalkališča na karavli z izgradnjo pokritih prostorov 
na zahodnem delu objekta. Z rebalansom se postavka poviša za 30.000€ za namen ureditve muzeja 1. 
Svetovne vojne in muzeja mizarstva v Solkanu,  v stavbi krajevne skupnosti na Soški cesti 31. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

37102 - Delovanje KS 
Vrednost: 50.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se postavka za namen rednega 
delovanja poveča za 3.071 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

37103 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 14.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika in drugih tradicionalnih prireditev v kraju. Z rebalansom se na postavko prenese 
412 € iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

37105 - Kontejnerska mesta 
Vrednost: 1.149 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi  eklološkega otoka v poslovni coni Solkan. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

37106 - Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 
Vrednost: 51.676 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja 
(vodarina, odvoz smeti, košnja trave,...). Sredstva za investicije na področju pokopališke dejavnosti (širitev 
pokopališč, gradnja in obnova poslovilnih objektov) so predvidena v finančnem načrtu občinske uprave, kjer 
se investicije tudi vodijo. Z  rebalansom se na postavko prerazporedi sredstva prenosa iz. l. 2013 v višini 
35.677€, ki so namenjena rednemu investicijskemu vzdrževanju poslovilnih objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

38 - KS ŠEMPAS 
Vrednost: 96.521 € 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

38107 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 47.689 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena obnovi in rednemu vzdrževanju stvarnega premoženja v lasti krajevne 
skupnosti. Od tega je 14.000 € namenjeno za popravilo ograje ob nogometnem igrišču. Z rebalansom se 
postavka poviša za 9.389 €  iz naslova prenosa sredstev iz leta 2013. Sredstva se porabi za dokončanje 
ureditve okolice stare šole ter ureditvena dela v dvorani kulturnega doma. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

38101 - Delovanje KS 
Vrednost: 21.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se iz prenosa sredstev iz l. 
2013 na postavki povišajo sredstva za 12.000€ in bodo namenjena plačilu davka na nepremičnine ter 
delovanju KS po predvidenem planu dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

38102 - Prireditve in praznovanja 
Vrednost: 10.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba krajevnega praznika, tradicionalnih in priložnostnih prireditev. Z rebalansom se postavka poviša za 
7.000 € (iz prenosa sredstev iz l. 2013) in se porabi za pomoč pri organizaciji prireditev v krajevni skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

38103 - Vzdrževanje krajevnih poti po KS 
Vrednost: 3.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru vzdrževanja je potrebno zagotoviti osnovno prometno varnost in sicer prioritetno je potrebno 
krpanje udarnih jam tako na makadamskih kot tudi na asfaltiranih voziščih, nadalje gramoziranje, grediranje, 
urejanje odvodnje, zaradi preglednosti in zaraščanja profila ceste je nujna košnja brežin in obsekavanje 
grmičevja in dreves ipd. V primeru hipnih večjih poškodb je potrebno takoj postaviti ustrezno signalizacijo. 
Z rebalansom se za izvajanje navedenih del na postavki doda še  1.000€ iz naslova prenosa sredstev iz l. 
2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

39 - KS TRNOVO 
Vrednost: 54.706 € 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

39110 - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 
Vrednost: 28.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovitvenim in vzdrževalnim delom na stvarnem premoženju v lasti krajevne 
skupnosti. Z amandmajem se nameni dodatna sredstva v  višini 1.500 € za ureditev mladinske sobe. Z 
rebalansom se postavka poviša za 7.000€ za namen ureditve vaškega jedra (popravilo zidu, postavitev klopi, 
postavitev panojev za obvestila, pitnik za vodo, )  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB084-13-0178 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Finančni načrti in sklepi KS, predpisi o javnem naročanju in občinski akti. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

39101 - Delovanje KS 
Vrednost: 14.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nemoteno delovanje KS in sveta KS, izvedba letnih programov. Z rebalansom se za delovanje doda še 221 € 
iz naslova prenosa sredstev iz l. 2013. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predpisi o javnem naročanju in javnih financah,  odlok o proračunu in odlok o organiziranju KS. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

12 - OBČINSKA UPRAVA 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB084-13-0141 - Investicije v osnovna sredstva 
Namen in cilj 
Zagotoviti učinkovito operativno pripravljenost Javne gasilske službe 

Stanje projekta 
Načrtuje se zamenjava vozila GVC 16/25 v Javnem zavodu. Obstoječe vozilo je letnik 2001 in zanj je 
predvidena življenjska doba 15 let. Nabava je skladna s sklepom Poveljstva JGS Nova Gorica št. 3/16-08 z 
dne 26.9.2008. Vozilo je prvo napadalno vozilo in kot tako najbolj obremenjeno, tako da je zamenjava nujna. 
Z njim se zagotavlja osnovno operativno pripravljenosti poklicne gasilske enote.  

Z rebalansom se povečujejo zagotovljena sredstva v letu 2014 za 20.000,00 EUR. Spreminja se tudi 
dinamika financiranja investicije, ki v skupnem znesku znaša 400.000,00 EUR in sicer se v letu 2014 planira 
odhodek v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 pa 300.000,00  EUR. Dinamiko investiranja za nabavo vozila 
smo spremenili zaradi ekonomičnosti, ker bi leasing izdatno povečal stroške nabave. 

OB084-13-0180 - Vozilo za gašenje gozdnih požarov 
Namen in cilj 
Sredstva so namenjena nakupu vozila za gašenje gozdnih požarov za PGD Čepovan, ki ga delno sofinancira 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Stanje projekta 
Z rebalansom se povečujejo zagotovljena sredstva v letu 2014 za 54.000,00 EUR. Spreminja se dinamika 
financiranja investicije, saj se celotni odhodek planira v letošnjem letu. Dinamiko investiranja za nabavo 
vozila smo spremenili zaradi ekonomičnosti, ker bi leasing izdatno povečal stroške nabave. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB084-13-0025 - Cesta Dornberk - Oševljek 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za vse udeležence. Zagotavlja se sodobna, varna 
in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest. 

Stanje projekta 
Izdelana je PZI dokumentacija za celotno traso razdeljeno v 8 pododsekov. Sklenjena in realizirana je 
pogodba za izvedbo 1. faze (odsek 8 od vasi Gradišče do meje z občino Renče-Vogrsko) ter ureditev 
parkirišča. Izvedba 2. faze se zaključi v letu 2014 (dvoletna pogodba). V nadaljevanju sledi 6 faz. 

OB084-13-0031 - Krožna cesta Vitovlje 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje sodobne in varne mreže lokalnih cest ter vzpostavljanje krožnih povezav, ki 
so lahko del tematskih turističnih poti. Cilj projekta je postopna ureditev lokalne ceste. 

Stanje projekta 
Predvidena je priprava postopne ureditve krožne lokalne ceste Vitovlje. V letu 2014 bo izdelan izvedbeni 
načrt za ureditev trase oziroma prioritetnih odsekov. V letu 2015 se predvideva začetek izvedbe in sicer 
sanacija kritičnih odsekov oziroma točk. 
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

OB084-13-0039 - Ureditev mestnega središče Nove Gorice 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje urejenega, varnega in privlačnega regionalnega središča. Cilj projekta je 
ureditev cca 5.500 m2 mestnih, zunanjih površin. 

Stanje projekta 
Postavka je smiselno združila postavki Ureditev Bevkovega trga in Ureditev širše okolice spomenika 
Edvarda Rusijana. Operacija predvideva obnovo in ureditev mestnega središča Nove Gorice ter s tem 
revitalizacijo mestnega središča Nove Gorice. Mestnemu središču Nova Gorica se želi vrniti njegovo 
pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih površin mestnega središča v mestni prostor, ki bo 
žarišče različnih aktivnosti (socialno, kulturno ter politično prizorišče), in ustvariti urejen skupni življenjski 
prostor namenjen srečevanju in druženju. Za investicijo so odobrena sredstva EU Razvoj regij. Izvajalec 
gradbeno obrtniških in instalacijskih del s komunalnimi priključki je izbran in pogodba podpisana. Začetek 
izvajanja investicijskih del se predvideva v januarju 2014, zaključek pa predvidoma september 2014. Projekt 
je sofinanciran s strani ESRR, MGRT. 

Z rebalansom se v letu 2014 dodajajo sredstva v višini 4.424 EUR s čimer se investicija finančno zaključuje. 
Konec septembra 2014 bo oddan končni zahtevek na MGRT za pridobitev sredstev evropskega sklada za 
regionalni razvoj v skupni višini 1.072.069 EUR. 

 

OB084-13-0158 - Mestno središče - investicijska vzdrževalna dela 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje urejene in varne infrastrukture na območju mestnega središča Nove Gorice. 
Cilj projekta je obnova komunalne infrastrukture na območju urejanja središča ter ureditev določenih 
objektov na območju investicije. 

Stanje projekta 
Za izvedbo projekta je izdelana ustrezna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter 
podpisana pogodba z izvajalcem. Osnovni posegi v okviru investicije se nanašajo na obnovo dotrajane 
podzemne komunalne infrastrukture. Investicija bo zaradi racionalnosti in enovitosti posegov izvedena 
istočasno z investicijskim projektom "Ureditev mestnega središča Nove Gorice" (v okviru projekta OB084-
13-0039) , ki je sofinanciran s strani ESRR. V okviru te postavke je predvidena predvsem ureditev podzemne 
komunalne infrastrukture, ki ni predmet sofinanciranja. Dolgoročno gledano v izogib novim, kasnejšim 
posegom zaradi ureditve dotrajane in uničene podzemne komunalne infrastrukture v samem centru mesta so 
se strokovne službe MONG odločile za vzporedno izvedbo obeh operacij v okviru celovite prenove mestnega 
središča Nove Gorice. Neracionalna, negospodarna in stroškovno neučinkovita bi bila kasnejša ureditev 
podzemne komunalne infrastrukture, saj bi zahtevalo ponovne prekope na območju na novo urejenih 
zunanjih površin v samem centru mesta. 

Z rebalansom se v letu 2014 dodajajo sredstva v višini 8.352 EUR s čimer se investicija finančno zaključuje. 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

OB084-13-0151 - Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 
Namen in cilj 
Prihranek pri porabi energije za javno razsvetljavo in izgradnja javne razsvetljave v skladu z evropskimi 
direktivami. 

Stanje projekta 
V pripravi je ponoven razpis za podelitev koncesije in prijavo na razpise, ki zagotavljajo sofinanciranje 
investicije v energetsko prenovo javne razsvetljave. Z rebalansom se zagotovi sredstva potrebna za nadzor 
sanacije javne razsvetljave, samo investicijo pa bo izbrani koncesionar izvedel v celoti na svoj račun, 
posledično tudi ne bo toka denarja med koncesionarjem in mestno občino.  
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13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB084-13-0046 - Pločnik Šempas 
Namen in cilj 
Namen projekta je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je sočasno ob sanaciji mostu 
(nosilec Direkcija RS za ceste) izvesti pločnik za pešce v dolžini 40 m. 

Stanje projekta 
Za izvedbo osnoven investicije sanacije mostu ima Direkcija RS za ceste že podpisano pogodbo za izvedbo, 
vendar se dela še niso začela (zagotavljanje sredstev v proračunu države in urejanje odnosa z lastnikom 
zemljišča ob cesti).  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB084-14-0003 - Tematske poti 
Namen in cilj 
Z rebalansom se dodaja nova evidenčna postavka zaradi zagotovitve možnosti prijave na 8. JPRP. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB084-13-0161 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO NG 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je zagotavljanje ustrezne infrastrukture za ravnanje 
z odpadki. 

Stanje projekta 
Mestna občina Nova Gorica je v preteklih letih, kot nosilka projekta izvajala aktivnosti v povezavi s pripravo na 
izgradnjo  Regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica. Skladno z pravili za pripravo in 
izvajanje kohezijskih projektov ter naknadnih dodatnih pogojev podanih s strani Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje, je Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju s partnerskimi občinami v regiji v  obdobju 2010-2013 
pripravila vso dokumentacijo ter izvedla postopke za začetek izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki: 

• Izdana odločba OU o dodelitvi sredstev EU, št. KS OP ROPI/4/1/CERO Nova Gorica, dne 13.8.2013; 
• pridobljeno in pravnomočno okoljevarstveno soglasje št. 35402-10/2012-47 z dne 14.6.2013, 

pravnomočno z dnem 3.7.2013; 
• izvedeni in zaključeni (pravnomočni) vsi postopki za izbiro izvajalcev po ZJN – štirje postopki za štiri 

sklope. 
Izgradnja regijskega centra RCERO Nova Gorica se ni pričela zaradi dejstva, da MONG ni uspela pridobiti 
gradbenega dovoljenja za izvedbo I. sklopa  kohezijskega projekta. Svet regije (partnerske občine) je na seji 
Sveta regije, dne 18.3.2014 sprejel sklep, da se ter ob upoštevanju dejstva, da glede na zakonske  možnosti 
vključevanja stranskih udeležencev ni mogoče napovedati datuma pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem 
začetek izvedbe I. sklopa kohezijskega projekta, le tega ustavi in ga ne izvede v programskem obdobju 2017-
2013. MONG  bo v letu 2014 uredila poslovno, finančno in pravno-formalno zaključitev projekta, kot 
predvidenega kohezijskega projekta za izvedbo v finančni perspektivi, ki se zaključuje. Sredstva na proračunski 
postavki se ustrezno znižajo. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

OB084-13-0070 - Kanalizacija Čepovan -taksa 
Namen in cilj 
Cilj projekta je izgradnja kanalizacije komunalnih odpadnih voda, katere izvedba (odsek kanalizacije) ni 
vključena v investicijski projekt OB084-13-0073 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo ISO-PRE, ki je 
sofinanciran s strani ESRR. V okviru tega projekta se bo zgradilo 905 m gravitacijskih kanalov 
kanalizacijskega omrežja (skupaj z investicijskih projektom ISO-PRE 2.055 m) ter 1.244 m hišnih 
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priključkov na kanalizacijsko omrežje in posledično na novozgrajeno čistilno napravo Čepovan 400 PE. 
Tako bodo imeli vsi prebivalci območja Čepovan možnost priključitve na novozgrajeno kanalizacijsko 
omrežje komunalnih odpadnih voda in posledično na novozgrajeno ČN. S tem se bo zagotovilo učinkovito 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju naselja Čepovan v skladu z zakonodajo, kar je 
tudi cilj investicijskega projekta. 

Stanje projekta 
V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo fekalne kanalizacije, katere izvedba (odsek kanalizacije) ni 
vključena v investicijski projekt OB084-13-0073 Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo ISO-PRE. 
Pripravljen je idejni projekt, v teku je izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in 
priprava manjkajoče investicijske in gradbene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter za 
izvedbo javnega naročila na podlagi ZJN-1. 

Z rebalansom se sredstva za izvedbo investicije v 2014 zmanjšujejo - priprava celovitega projekta 
(kanalizacija, vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev. V letu 2014 ostanejo sredstva za 
pripravo investicije. 

 

OB084-13-0071 - Centralna čistilna naprava 
Namen in cilj 
Osnovni namen projekta je izgradnja centralne čistilne naprave s pripadajočo primarno in sekundarno 
kanalizacijo za zagotovitev učinkovitega čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Mestne občine 
Nova Gorica, občine Šempeter-Vrtojba in občine Miren-Kostanjevica. V okviru projekta se bo zgradilo in/ali 
rekonstruiralo primarne in sekundarne kanalizacije komunalnih odpadnih voda ter centralno čistilno napravo 
(CČN) Nova Gorica kapacitete 50.500 PE. Projekt je s strani Kohezijskega sklada in iz državnega proračuna. 
V projektu so poleg MO Nova Gorica (72% delež) vključene tudi občina Šempeter-Vrtojba in občina Miren-
Kostanjevica. V okviru projekta se bo posodobilo kanalizacijsko omrežje do predvidene CČN Nova Gorica 
ter uredilo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v skladu z zakonskimi določbami s področja 
urejanja in varstva okolja. Zaključek projekta je predviden leta 2015. 

Stanje projekta 
V letu 2012 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejeta odločba o 
dodelitvi sredstev iz naslova Kohezijskega sklada. Leta 2013 se je izdelalo razpisno dokumentacijo za 
izvedbo del (gradnjo), speljalo postopke javnega naročanja (javne razpise) in do konca leta 2013 je predviden 
podpis pogodb z izbranimi izvajalci del in njihova uvedba v delo. V letu 2014 in 2015 se bo izvedlo vsa 
predvidena dela v okviru investicije. Glede na terminski plan je predviden zaključek investicije v letu 2015. 

Z rebalansom se dodajajo sredstva zaradi končne vrednosti pogodb ter usklajevanja terminskega in 
finančnega plana z pristojnim ministrstvom. 

 

OB084-13-0073 - Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo-ISO-PRE 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je izgradnja Čistilne naprave in dela kanalizacije 
komunalnih odpadnih voda Za izgradnja male čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedbo ponikovalnice 
in voda fekalne kanalizacije je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev GD ter se izvaja postopek 
odkupa zemljišča. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja. 

Stanje projekta 
V okviru proračunske postavke je načrtovana izgradnja  čistilne naprave zmogljivosti 400 PE, izvedba 
ponikovalnice in dela fekalne kanalizacije. Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s 
področja urejanja okolja. Po odkupu zemljišča za lokacijo ČN, pridobljenem gradbenem dovoljenju ter 
izvedbi JN za izbiro izvajalca je predviden začetek izgradnje. Investicija je usklajena z investicijo v izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in sanacijo vodovoda na območju naselja Čepovan. Projekt je sofinanciran s 
sredstvi EU - Program čezmejnega sodelovanja SLO/I.  

Z rebalansom se sredstva zaradi obsega vseh povezanih investicij prenašajo v 2015 z namenom priprave 
celotnega projekta za sofinanciranje s sredstvi EU. V letu 2014 ostanejo sredstva za pripravo investicije. 
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OB084-13-0076 - Čistilna naprava Branik -ISO-PRA 
Namen in cilj 
Namen projekta je optimalno varstvo okolja. Cilj projekta je izgradnja Čistilne naprave V KS Branik. 

Stanje projekta 
Izgradnja centralne čistilne naprave zmogljivosti 1600 PE in izvedba priključka fekalne kanalizacije. 
Izgradnja ČN pomeni uskladitev z zakonskimi določbami s področja urejanja okolja. V letu 2013 so bila 
odkupljena zemljišča na lokaciji ČN ter (v oktobru) pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2014 je 
predvidena izvedba glavnine GOI del ter, priključitev ČN na kanalizacijsko omrežje ter začetek poskusnega 
obratovanja. Projekt je sofinanciran iz sredstev EU - Programa čezmejnega sodelovanja SLO/I v višini 53%. 

16039001 - Oskrba z vodo 

OB084-14-0001 - Vodovod na območju naselja Čepovan z okolico 
Namen in cilj 
Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka  z namenom priprave celovitega projekta (kanalizacija, 
vodovod, ČN) -  z namenom pridobitve kohezijskih sredstev. V letu 2014 je predvidena prijava investicije na 
8. JP RPP 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

OB084-14-0002 - Razvoj produltov za povečanje atr. Goriške regije 
Namen in cilj 
Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka skupnega projekta treh občin. MONG se vključuje z 
aktivnostmi v povezavi z revitalizacijo gradu Rihenberg vezane na pripravo programske in projektne 
dokumentacije. Predvidena je prijava projekta na 8. JP RPP. 

 

18059001 - Programi športa 

OB084-13-0116 - Kajak proga 
Namen in cilj 
Za potrebe izvedbe večjih športnih tekmovanj, katere organizator bo Kajak klub soške elektrarne je potrebno 
prilagoditi oziroma urediti skladno z veljavnimi standardi in zahtevami že obstoječo progo na Soči. 
Pridobivanje projektne in investicijske dokumentacije je organizacijsko izvajal Kajak klub v sodelovanju z 
MONG. Investicija je v fazi urejanja formalnosti (pridobivanje soglasij in dovoljenj ter urejanje razmerij z 
državo). Po pridobitvi GD   bo MONG, kot nosilka investicije  zasledovala možnosti pridobitve drugih (EU 
in nacionalnih) virov financiranja. 

Stanje projekta 
Projekt je v pripravljalni fazi.  

OB084-13-0117 - Servisni objekt 
Namen in cilj 
Servisni objekt naj bi služil namenu umestitvi dodatnih slačilnic in ostalih prostorov namenjenih raznim 
športnim društvom. Poleg teh prostorov se bo v servisni objekt umestili še tehnični prostori za namene 
Javnega zavoda za šport. 

 

Stanje projekta 
Športna razvitost Nove Gorice se odraža v rezultatih športnikov in v številu klubov in društev, ki delujejo na 
območju Nove Gorice in njene okolice. Skupno vsem je pomanjkanje garderobnih prostorov in prostorov za 
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skladiščenje opreme in rekvizitov. Z izgradnjo servisnega objekta v podaljšku tribune na južni strani bi uspeli 
zagotoviti primerne prostore za kvalitetno pripravo vadbe in tekmovanj ter skladiščni prostor za potrebe 
Javnega zavoda za šport. V proračunu in NRP je dana preliminarno ocenjena vrednost za gradnjo objekta. Po 
preverjanju vseh variant bo izdelan investicijski program. V skladu s tem bo ustrezno popravljena finančna 
konstrukcija. 

V letu 2014 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo servisnega objekta v Športnem 
parku Nova Gorica (investicija je trenutno v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev GD). V 
objektu bodo urejene garderobe in drugi pomožni prostori za razna športna društva, ki izvajajo športni 
program na območju športnega parka ter servisne površine za ustrezno skladiščenje  in shranjevaje strojev, 
naprav in opreme upravljavca športnega parka. Investicijo MONG načrtuje prijaviti na javni razpis Fundacije 
za šport, v kolikor bo v letu 2014 razpis objavljen. Začetek gradnje servisnega objekta je predviden v 
 zadnjem tromesečju letošnjega leta. 

OB084-13-0118 - Pokriti bazen 
Namen in cilj 
Občanom želimo nuditi možnost, da plavajo tudi v zimskem času. 

Stanje projekta 
V letu 2013 je bila predvideno pokritje olimpijskega bazena s prostostoječim balonom. V občinski upravi 
smo izdelali DIIP, ki je pokazal, da bi bili stroški obratovanja v povezavi z kvaliteto plavanja v takem 
objektu visoki. V letu 2014 načrtujemo izvedbo prostorske preveritve na nivoju IDZ ter idejnega projekta za 
izgradnjo 25 m pokritega bazena na območju Športnega parka Nova Gorica. Na odsotnost ustreznih pokritih 
plavalnih površin opozarjajo tako aktivni, kot rekreativni uporabniki. Po prenovi hotela Perla v Novi Gorici 
ni več pokritega  bazena. S tem je Nova Gorica ostala brez možnosti izvajanja programov treninga plavanja, 
treninga vaterpola, rekreativnega plavanja, preverjanja plavanja šoloobveznih otrok, V kompleksu mestnega 
kopališča je manjši bazen, ki je sicer primeren za učenje prilagajanja na vodo, za vodno aerobiko oziroma 
podobne preventivne vadbe, ne omogoča pa procesa treniranja plavanja, vaterpola in rekreativnega plavanja.  

19029001 - Vrtci 

OB084-13-0121 - Vrtec Šempas 
Namen in cilj 
Vrtec Šempas. 

Stanje projekta 
Dela se na pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo fazne investicije (I. faza: novogradnja (dozidava) 
objekta s tremi oddelki in skupnim prostorom, II. faza: energetska sanacija obstoječega objekta, III. faza 
ureditev dostopa. Investicija je predvidena za prijavo na 7. JP RRP - Razvoj regij. 

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo in prenašajo v leto 2015. Zamik investicije je posledica zagotovitve 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja (komunalna infrastruktura).  

19039001 - Osnovno šolstvo 

OB084-13-0130 - Telovadnica Dornberk 
Namen in cilj 
Zagotavljanje ustreznih učnih pogojev za osnovnošolske otroke. 

Stanje projekta 
V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija za 
izvedbo investicije. V letu 2014 je predvidena izvedba postopka JN ter  začetek gradnje in dokončanje. 

Z rebalansom se sredstva v letu  2014 zvišujejo za 200.000 EUR. Celotna investicija je planirana v višini 2,6 
mio EUR in sicer se v letu 2014 planira 600.000 EUR odhodkov, v letu 2015 800.000 EUR in v letu 2016  
1,2 mio EUR. Glede na sprejeti proračun za leto 2014 se spreminja dinamika glede na predvideno izvedbo 
investicije. V pripravi je razpisna dokumentacija v okviru javnega naročila za izbiro izvajalca. 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 

OB084-13-0136 - Investicija v bivalne enote -VDC 
Namen in cilj 
Zagotavljanje novih kapacitet za delo in bivanje oseb s posebnimi potrebami. 

Stanje projekta 
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve. Dela so bila v začetku leta 2012 prekinjena. Mestna občina je pri investiciji vezana na aktivnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in je ministrstvo kot naročnika investicije že večkrat pozvalo 
k takojšnjemu nadaljevanju in zaključku investicije. V drugi polovici leta je MONG prevzela vodenje 
investicije.  

Z rebalansom se spreminja finančni tok investicije in sicer je sofinanciranje izvedeno na podlagi tropartitne 
pogodbe s strani MONG in ministrstva z izvajalcem. MONG je izvajalka investicije, nosilec pa je država. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

OB084-13-0138 - Humanitarni center 
Namen in cilj 
Glede na potrebe po skladiščih za hrano, obleko, ki jo delijo humanitarne organizacije v lokalni skupnosti ter 
potrebe po zagotovitvi prostorov za nove programe (programi za brezdomce, razdelilnica hrane.), je smiselno 
skoncentrirati navedene aktivnosti, po katerih se izkazuje potreba, na enem mestu. 

Stanje projekta 
Sredstva na postavki se namenjajo nakupu celotnega kompleksa za namen humanitarnega centra, 
mladinskega centra in mladinskega hotela. Prioriteta investicije je izgradnja humanitarnega centra. 
Zagotovila se bo  ustrezna lokacija za ureditev prostorov za izvajanje humanitarnih in sorodnih aktivnosti. 
Projekt je v fazi usklajevanja projektne naloge ter priprave investicijske dokumentacije, ki bo opredelila 
ključne lokacijske, tehnične, finančne in organizacijske variante ter okvirni terminski plan realizacije. 

21 - KS BANJŠICE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0163 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Hodnik, beljenje, obnova tal na delu, ki ga je uničila voda ob okvari kanalizacije. Financiranje v letu 2014 iz 
proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 6.000 SKUPAJ 
6.000 Z rebalansom so bila na postavko prerazporejena sredstva 1.000€ iz prenosa sredstev iz l. 2013. 

22 - KS BRANIK 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0164 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 
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Stanje projekta 
Lastna udeležba v primeru prijave na razpis za energetske sanacije stavb v lasti lokalne skupnosti oz. za 
obnovo vodovodne instalacije in manjših investicijskih del. Financiranje v letu 2014 iz virov KS in proračuna 
MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 
Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 7.000 - Odhodki iz proračunskih sredstev 10.000 - SKUPAJ 17.000 

Z rebalansom se postavka poviša za 10.000€ za namen dokončanja urejanja okolice kulturnega doma v 
Braniku. 

 

25 - KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0166 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnova fasade na južni in zahodni strani objekta kulturnega doma Simon Gregorčič. Financiranje v letu 2014 
iz proračuna MONG., navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 5.000 - SKUPAJ 
5.000. Z amandmajem so bila dodana sredstva v višini 3.000 EUR za pokrivanje stroškov pridobivanja 
uporabnega dovoljenja. 

Z rebalansom se na postavko prerazporedi 10.862€ sredstev iz naslova prenosa iz l. 2013 ter se postavko  
poviša za 2.000 €. Sredstva se nameni investicijam v kulturni dom. 

26 - KS GRGAR 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0167 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnova parketa v dvorani zadružnega doma ter vzdrževalna dela na objektu kulturnega doma. Financiranje v 
letu 2014 iz virov KS in proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko 
vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 8.490 - Odhodki iz proračunskih 
sredstev 5.000 - SKUPAJ 13.490 

Z rebalansom se postavko poviša za 3.580 €. Sredstva se nameni za obnovo parketa v kulturnem domu. 

27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0168 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS, obnova kulturnega doma. 

Stanje projekta 
Z rebalansom je bilo dodanih 11.000 € iz prenesenih sredstev preteklega leta ter 6.000€ iz proračuna za 
namen obnovitvenih del v kulturnem domu. 
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29 - KS LOKOVEC 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0169 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Nakup opreme za gornje prostore Doma KS, izvedba obrtniških del v spodnjem prostoru doma KS ter 
menjava oken. Financiranje v letu 2014 iz proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 5.600 - SKUPAJ 5.600 Z rebalansom se na postavko prerazporedijo sredstva iz 
naslova prenosa iz l. 2013 v višini 1.511 €, ki se jih nameni nakupu opreme za dvorano. Z rebalansom se na 
postavko doda 4.600€, ki so namenjena dokončanju prostora ob dvorani (izdelava ometov, menjava oken, 
polaganje ploščic, elektroinstalacije, beljenje) . 

31 - KS NOVA GORICA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0171 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Redno vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti KS se financira iz lastnih sredstev. Ni proračunskih 
odhodkov. Financiranje v letu 2014 iz virov KS, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko 
vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 1.000 - Odhodki iz proračunskih 
sredstev 0 - SKUPAJ 1.000 Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 5.000 € iz naslova prenosa iz l. 
2013. 

33 - KS OZELJAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0172 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Nujna obnovitvena dela v poslovnem objektu v lasti KS -na naslovu Ozeljan 49B ("Stara trgovina"). 
Financiranje v letu 2014 iz virov KS in proračuna MONG, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 1.514 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 5.000 - SKUPAJ 6.514 Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 10.000 € iz 
naslova prenosa iz l. 2013. 

35 - KS RAVNICA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0174 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 
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Stanje projekta 
Vzdrževana dela v objektu doma KS (barvanje fasade, obnova žlebov, sanacija dela strehe, urejanje okolice 
stavbe), vzdrževanju športnega igrišča v upravljanju KS (barvanje črt in košnja) . Financiranje v letu 2014 iz 
proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 
premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz proračunskih sredstev 6.000 - SKUPAJ 
6.000. Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 2.243 € iz naslova prenosa iz l. 2013, ter 3.000 € iz 
proračuna za namen izvedbe prisilnega prezračevanja v stavbi KS. 

36 - KS ROŽNA DOLINA 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0175 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Priprava celotne dokumentacije za gradnjo večnamenskega objekta ter izvedba začetnih del. Ni predvidenih 
proračunskih sredstev. Financiranje v letu 2014 iz virov KS, navedenih v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 9.600 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 0 - SKUPAJ 9.600 Z rebalansom so bila dodana sredstva v višini 1.400 € iz naslova 
prenosa iz l. 2013. 

37 - KS SOLKAN 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0176 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Dokončanje objekta pokritega kotalkališča na karavli z izgradnjo pokritih prostorov na zahodnem delu 
objekta. Financiranje v letu 2014 iz proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in 
investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0 - Odhodki iz 
proračunskih sredstev 15.000 - SKUPAJ 15.000. 

Z rebalansom se postavka poviša za 30.000€ za namen ureditve muzeja 1. Svetovne vojne in muzeja 
mizarstva v Solkanu,  v stavbi krajevne skupnosti na Soški cesti 31. 

38 - KS ŠEMPAS 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0177 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Obnova in redno vzdrževanje stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti. Investicije so financirane iz 
lastnih sredstev KS ter iz proračunskih sredstev. Financiranje v letu 2014 iz virov KS, navedenih v sledečem 
prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih 
sredstev 24.300 - Odhodki iz proračunskih sredstev 14.000 - SKUPAJ 38.300. Z rebalansom so bila dodana 
sredstva v višini 9.389 € iz naslova prenosa iz l. 2013. 
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39 - KS TRNOVO 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB084-13-0178 - Investicije in inv. vzdrževanje st. premoženja 
Namen in cilj 
Gospodarno ravnanje z premoženjem v lasti KS. 

Stanje projekta 
Sredstva so namenjena obnovitvenim in vzdrževalnim delom na stvarnem premoženju v lasti krajevne 
skupnosti (postavitev nadstreška nad vhodom v dvorano, menjava oken, izdelava ometa, ipd.) Financiranje v 
letu 2014 iz proračuna MONG, navedeno v sledečem prikazu. Investicije in investicijsko vzdrževanje 
stvarnega premoženja - - Prenos 0 - Odhodki iz lastnih sredstev 0. - Odhodki iz proračunskih sredstev 20.000 
- SKUPAJ 20.000. Z amandmajem so bila dodana sredstva v višini 1.500 EUR za ureditev mladinske sobe. 

Z rebalansom se postavka poviša za 7.000€ za namen ureditve vaškega jedra (popravilo zidu, postavitev 
klopi, postavitev panojev za obvestila, pitnik za vodo, …)  

 
 
 
Pripravili: 
mag. Vesna Mikuž  
Mateja Mislej                                                                           Matej Arčon 
skrbniki proračunskih postavk                                                                       ŽUPAN 
 
 
 


