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UVOD  
 

 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - 

ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 

ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 

13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - 

ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE 

v nadaljevanju ZJF) v 63. členu določa način in vsebino poročila o izvrševanju proračuna v prvem 

polletju, ki ga mora župan v juliju pripraviti, ter ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo.  

 

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

• poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 

• poročilo o zadolževanju, 

• oceno realizacije do konca leta, 

• podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev ter plačilu 

neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 

• poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev, 

• poročilo o spremembah proračunskih uporabnikov med letom, unovčenju poroštev ter porabi 

sredstev proračunske rezerve, 

• razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ter predlog potrebnih ukrepov. 

 

Poročilo o izvrševanju proračuna MO Nova Gorica za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 

sestavljajo Splošni del proračuna in Posebni del proračuna z obrazložitvami. 

 

Tako v splošnem kot tudi v posebnem delu so v tabelah prikazani podatki o sprejetem proračunu 

za tekoče leto, veljavnem proračunu (vključeni  sklepi o prerazporeditvah do 30.6.2022), realizaciji 

proračuna v obdobju od 1.1. do 30.6.2022, oceni realizacije do konca leta ter indeks s primerjavo 

med realiziranim in veljavnim proračunom. Kot sprejeti proračun je prikazan prvi rebalans 

proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, ki velja od 7.5.2022 dalje. 

 

Splošni del 

 

V poročilu o izvrševanju splošnega dela proračuna za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 

so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu, ločeno za posamezne 

bilance: 

 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov; 

B. Račun finančnih terjatev in naložb; 

C. Račun financiranja. 

 

 

Posebni del 

 

V poročilu o izvrševanju posebnega dela proračuna za leto 2022 za obdobje od 1.1. do 30.6.2022 

je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe 

sredstev in razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom. Proračunski uporabniki 
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so Mestni svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, Medobčinska uprava MO Nova Gorica, 

Občine Ajdovščina in Občine Brda ter posamezne Krajevne skupnosti. 

 

Proračunski izdatki so znotraj finančnih načrtov, skladno s programsko klasifikacijo, razvrščeni v: 

1. področja proračunske porabe;  

2. glavne programe;  

3. podprograme. 

 

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja: 

 

01 POLITIČNI SISTEM  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

14 GOSPODARSTVO  

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

19 IZOBRAŽEVANJE  

20 SOCIALNO VARSTVO  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. 

 

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu 

porabe (Priloga 2). Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z 

mednarodno COFOG klasifikacijo in se uporablja z namenom omogočanja mednarodnih 

primerjav. 

 

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

 

01 JAVNA UPRAVA  

02 OBRAMBA  

03 JAVNI RED IN VARNOST  

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  

05 VARSTVO OKOLJA  
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06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ  

07 ZDRAVSTVO  

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 

ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ  

09 IZOBRAŽEVANJE  

10 SOCIALNA VARNOST. 

 

Izvrševanje proračuna v letu 2022 se je začelo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju Mestne 

občine Nova Gorica v obdobju januar – marec 2022, saj proračun ni bil sprejet v roku, ki omogoča 

njegovo uveljavitev s 1. januarjem 2022. Proračun za leto 2022 je Mestni svet Mestne občine Nova 

Gorica sprejel po drugi obravnavi na seji dne 10. januarja 2022. Zaradi uskladitve prenosa sredstev 

na računih in zaradi spremenjenih okoliščin, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na 

odhodkovno stran je bilo potrebno v prvi polovici leta ponovno uravnotežiti proračun, kar se je 

odrazilo v sprejetju Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, ki je 

bil potrjen na seji dne 5. maja 2022. Z rebalansom so se predvideni prihodki proračuna v skupnem 

znižali za 2,414 mio EUR, predvideni odhodki pa so se znižali za 937 tisoč EUR. 

 

Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastale na podlagi sprejetih zakonov oziroma odlokov v prvi 

polovici leta 2022 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v 

skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni. 

 

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021, ki so se prenesla v leto 2022 je znašalo 3,985 mio 

EUR, od tega je bilo 3,358 mio EUR proračunskih sredstev, preostala sredstva v višini 628 tisoč 

EUR pa so predstavljala prenose vseh krajevnih skupnosti Prenesena sredstva so bila ob pripravi 

prvega rebalansa vključena v posamezne finančne načrte. 

 

Župan je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, 

sprejel več sklepov o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, s katerimi so se v okviru 

dovoljenih omejitev uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb izvrševanja 

proračuna. Prerazporeditve med postavkami v prvem polletju so razvidne v Prilogi 1. Največ 

prerazporeditev je bilo opravljenih med konti znotraj proračunskih postavk zaradi pravilnega 

evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji. 

 

Iz splošne proračunske rezervacije je župan prerazporedil 27.999 EUR. Zaradi prijave projekta na 

razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev se je odprlo novo proračunsko postavko 09094 

Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije v 

višini 1.000 EUR ter proračunsko postavko 07359 LAS - Razvoj novih potencialov v 

vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 v višini 9.130 EUR. Ker 

bo potrebno poravnati že prevzete obveznosti iz preteklega leta, je župan s prerazporeditvijo 

ponovno aktiviral proračunsko postavko 10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas v višini 

1.977 EUR ter proračunsko postavko 10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. 

faza v višini 15.892 EUR. 

Namenski prejemki, ki v letu 2021 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun za leto 2022 

in znašajo skupno 915 tisoč EUR. Po namenu so sredstva sledeča: taksa za odpadne vode 775 tisoč 

EUR, koncesijska dajatev za divjad 21 tisoč EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8 tisoč 

EUR ter koncesijska dajatev za posek gozdov v višini 111 tisoč EUR. 

 

Skladno s 47. členom Zakona o javnih financah v  prvem polletju ni bilo sprememb neposrednih 

proračunskih uporabnikov. 
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Mestna občina Nova Gorica se v prvem polletju še ni dolgoročno zadolžila. Ocenjuje se, da bo 

višina zadolžitve nižja od predvidene.  

 

Unovčenja poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v prvem polletju ni bilo. 

 

Vse zapadle obveznosti iz leta 2021 so bile v celoti poravnane že v letu 2021, tako da plačilo 

neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo potrebno. 

 

Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2022 so bile poravnane v celoti, razen šestih 

nepotrjenih računov v skupni vrednosti 8.710 EUR. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 30.6.2022 znašajo 656 tisoč EUR, od tega je zapadlih 39,9 

tisoč EUR. Zapadlost odprtih kratkoročnih terjatev glede na dinamiko je naslednje; do 30 dni 9,2 

tisoč EUR, od 31 do 60 dni 3 tisoč EUR, od 61 do 90 dni 20,2 tisoč EUR, od 91 do 180 dni 3,4 

tisoč EUR, od 181 dni in več pa 4,1 tisoč EUR. 

 

V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 

17,648 mio EUR, odhodkov v višini 18,349 mio EUR ter proračunski primanjkljaj v višini 701 

tisoč EUR. Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prejeta vračila danih posojil in prodajo 

kapitalskih deležev v višini 1,1 tisoč EUR. V računu financiranja so izkazana odplačila 

dolgoročnih obveznosti v višini 1,140 mio EUR ter negativna sprememba stanja sredstev na računu 

v višini 1,840 mio EUR. Ob upoštevanju stanja sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, 

ki je znašalo 3,985 mio EUR znaša stanje sredstev na računih proračuna na dan 30. 6. 2022 2,145 

mio EUR. 

 

Realizacija prvega polletja izkazuje dejansko izvedena ter plačana dela in storitve v obdobju prvih 

petih mesecev tekočega leta in v decembru 2021. To pomeni, da so bila lahko dela oz. storitve v 

prvem polletju že naročena oziroma izvedena, vendar računi zaradi 30 dnevnega plačilnega roka 

še niso zapadli v plačilo.  

 

Največje odstopanje se izkazuje na področju investicijskih odhodkov, kjer že običajno zaradi bolj 

dolgotrajnih postopkov prihaja do realizacije v drugi polovici leta. Večina investicijskih transferov 

naj bi bila realizirana v drugi polovici leta. Del sredstev se nanaša na dodeljena sredstva na podlagi 

razpisov, preostali del pa na investicije v javnih zavodih, kjer se izvajajo investicije pretežno v 

času poletnih počitnic. Podrobnejša obrazložitev za posamezno investicijo je podana v posebnem 

delu v okviru proračunske postavke in pripadajočega NRP projekta. 

 

V posebni prilogi (Priloga 3) je prikazano številčno stanje investicijskih projektov, katerih 

vrednost je v veljavnem proračunu višja od 100.000 EUR ter projekti, ki so sofinancirani v okviru 

mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in Dogovora za razvoj regij (DRR). V tabeli je 

poleg osnovnih podatkov o projektu (skupna ocenjena vrednost in obdobje izvajanja projekta) 

prikazana realizacija v prvem polletju ter prevzete obveznosti in predobremenitve na dan 

30.6.2022. 

 

Na osnovi ocene realizacije proračuna predvidevamo, da bodo v drugem polletju tega leta pri 

izvrševanju proračuna, skladno z 9. členom odloka o proračunu uporabljeni ukrepi prerazporejanja 

proračunskih sredstev ter v skladu s 16. členom odloka o proračunu realizirana dolgoročna 
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zadolžitev občine. V kolikor bi se stanje proračunskih prejemkov in izdatkov tako spremenilo, da 

z obstoječimi ukrepi znotraj dovoljenih omejitev proračuna ne bi uspeli uravnotežiti, bo potrebno 

pripraviti še en rebalans proračuna in ga predložiti mestnemu svetu v sprejem. 
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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -

7 0 0 . 9 3 7  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 18.348.890 €  

Obrazložitev konta 

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 18.348.890 EUR, kar predstavlja 30,9 

% veljavnega plana. V primerjavi z veljavnim planom so tekoči odhodki realizirani v višini 38,4 

%, tekoči transferi pa v višini 40,9 %. Investicijski odhodki in transferi so nekoliko nižje 

realizirani, in sicer investicijski odhodki v višini 21,9 % ter investicijski transferi v višini 16,2 %. 

 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 5.089.480 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.596.936 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so zajeti stroški za plače in dodatke, sredstva za redno delovno uspešnost in 

delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, regres za letni dopust, za izplačilo jubilejnih 

nagrad, odpravnine ob upokojitvi ter stroški drugih povračil za župana in profesionalne podžupane, 

zaposlene v občinski upravi, zaposlene v Medobčinski upravi MO Nova Gorica, Občine 

Ajdovščina in občine Brda, eno zaposleno delavko v krajevni skupnosti Nova Gorica ter zaposlene 

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

18.000.000

21.000.000

24.000.000

27.000.000

30.000.000

3.943.464

9.113.212

80.000 826.952

6.783.655

1.161.662

8.183.562

204.000

27.448.849

1.478.0981.596.936

3.190.237

29.856 350.754

3.361.170

323.409

2.985.630

0

5.998.831

239.616

Realizacija odhodkov proračuna MONG v primerjavi z veljavnim 

planom

VELJAVNI PLAN REALIZACIJA 30.6.2022
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na projektih: Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica, Čezmejno zdravstvo 

EZTS GO, CULPEER 4 CHANGE, CHIMERA, URBINAT in URBACT III – Thriving Streets. 

Zaposlitve na projektih so financirane iz projektov, zato se njihov strošek preko transfernih 

prihodkov in prejetih sredstev iz Evropske unije povrne v proračun. Realizacija v prvem polletju 

znaša 46,6 % in je v skladu s predvidenim planom. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST242.451 

€ 

Obrazložitev konta 

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo v skladu z veljavnimi zakoni v predvideni 

višini in zakonsko določenih rokih. Realizirani so v skladu z zastavljenim planom. Realizacija ob 

prvem polletju znaša 47,3 %. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.190.237 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, 

stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke 

za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge 

operativne odhodke. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije 

poslovanja povsod tam, kjer je to mogoče in znaša 35,0 %. 

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 29.856 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so zajeta plačila obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih 

letih. Odplačila potekajo po predvidenem planu in izkazujejo realizacijo 37,3 %. Realizacija je 

nižja od predvidene predvsem zato, ker novo zadolževanje še ni bilo realizirano in stroški zanj še 

ne nastajajo. 

409 REZERVE 30.000 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo v 

rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem obsegu. V prvi 

polovici leta je izločanje sredstev potekalo enakomerno mesečno, zato znaša realizacija ob polletju 

50 %. 

Poslovanje rezervnega sklada 

49. člen Zakon o javnih financah določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za 

proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo 

posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz integralnega proračuna mesečno izločajo sredstva do 

višine, ki je določena z odlokom. Odlok o rebalansu proračunu Mestne občine Nova Gorica je za 

leto 2022 določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 60.000 €. 

Do 30.6. tekočega leta je bilo izločenih 30.000 €, kar predstavlja polovico predvidenih sredstev. 

Stanje na računu na dan 31.12. preteklega leta je znašalo 319.207,64 €, kar je skupaj pomenilo 

349.207,64 € razpoložljivih sredstev. Poraba sredstev je v prvi polovici leta znašala 3.227,65 € in 

je bila v pretežni meri vezana na stroške v zvezi z epidemijo Covid-19. Podrobnejša poraba je 

razvidna iz priložene preglednice. Razpoložljivo stanje sredstev rezervnega sklada na dan 

30.6.2022 tako znaša 345.979,99 €. 
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  REZERVNI SKLAD   

     

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2022 319.207,64 

II. PRIHODKI 2022 (1+2)   

  1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 30.000,00 

  2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 0,00 

  SKUPAJ 30.000,00 

III. STROŠKI 2022   

  
Epidemija koronavirus Covid-19 - razne storitve (najem bivalnih kontejnerjev 
in najem WC kabin) 2.827,65 

  Kritje viška stroškov elektrike-Program za zmanjšanje škode zaradi drog 400,00 

     

  SKUPAJ 3.227,65 

     

IV. STANJE NA RAČUNU 30.06.2022 (I.+II.-III.) 345.979,99 

 

Splošna proračunska rezervacija 

V okviru podskupine kontov so v veljavnem proračunu prikazana tudi sredstva splošne 

proračunske rezervacije, ki se skladno z zakonom uporablja za nepredvidene namene oz. za 

primere, ko planirana sredstva v proračunu ne zadoščajo. Splošna proračunska rezervacija je bila 

z rebalansom proračuna za leto 2022 oblikovana v višini 100.000 €. Sredstva v višini 27.999 € so 

se na podlagi sklepa župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na 

postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu, zato izkazuje 

postavka realizacijo 0 %. V veljavnem proračunu pa ostaja za ta namen prostih še 72.001 €. 

 

Spremembe so podane v naslednji tabeli po proračunskih uporabnikih: 

Prerazporeditev (na) 
Znesek v 

EUR 

12 OBČINSKA UPRAVA 

PP    09094 

Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična 

znamenitost destinacije 1.000,00 

KONTO 420800 Študija o izvedljiv.projekta   

NRP   OB084-22-0002 

Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična 

znamenitost destinacije   

PP    10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas 1.977,00 

KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacija   

NRP   OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas   

PP    10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza 15.892,00 

KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacija   

NRP   OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza   

PP    07359 

LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu 

spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 9.130,00 

KONTO 402999, 420899 Drugi operativni odhodki, Plač.dr.stor.in dokumentacije   

NRP   OB084-22-0005 

LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu 

spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2   

    SKUPAJ 27.999,00 

 

 



 

 17 

41 TEKOČI TRANSFERI 7.020.963 € 

410 SUBVENCIJE 350.754 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine so sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Nomago d.o.o., ki na 

podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz in za plačilo 

subvencije cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe vodooskrbe ter odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica. Nakazila se vršijo 

mesečno in so v skladu s planom. Preostali del sredstev je, na podlagi javnega razpisa, namenjen 

za sofinanciranje projektov podpornih institucij in bo realiziran v drugi polovici leta. Realizacija 

ob polletju znaša 42,4 %. 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM3.361.170 

€ 

Obrazložitev konta 

Podskupina vključuje transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so doplačila za 

otroke v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, regresiranje oskrbe v 

domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, subvencije stanarin, enkratne 

denarne socialne pomoči za materialno ogrožene, zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše 

in druge. Omenjeni stroški so takšne narave, da nastajajo pretežno mesečno, zato je dosežena 

realizacija ob polletju v višini 49,6 % glede na letni plan pričakovana. 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 

USTANOVAM 323.409 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini so praviloma mesečno realizirana sredstva za namene financiranja političnih strank 

in financiranja gasilskih društev. Poleg tega se v podskupini realizirajo še sredstva, ki se 

dodeljujejo na podlagi razpisov, kot so financiranje veteranskih organizacij, sofinanciranje 

programov društev za razvoj podeželja, sredstva za programe turističnih društev, preprečevanje 

zasvojenosti, sofinanciranje programov tehnične kulture, sofinanciranje programov klubov in 

društev s področja športa, večje športne prireditve, sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov in projektov, sofinanciranje kulturnih projektov ter sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva. Realizacija ob polletju znaša 27,8 % glede na predviden plan. Poraba preostalih 

sredstev se bo predvidoma vršila v drugi polovici leta, v kolikor bodo prijavitelji, katerim bodo 

sredstva odobrena, uspešno izpeljali načrtovane programe in z dokazili upravičili porabo sredstev. 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.985.630 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež realiziranih odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih 

skladih in javnih zavodih s področja turizma, šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne 

dejavnosti ter požarne varnosti, ki se nakazujejo mesečno. Sredstva za plače se nakazujejo na 

podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov, izdatki za blago in storitve pa na podlagi dokazil o dejanski 

porabi. Realizacija znaša 36,5 % glede na veljavni plan. 
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414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine kontov so predvidena sredstva, ki predstavljajo delež Mestne občine Nova 

Gorica za financiranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje skladno s 

statutom. V prvem polletju ni bilo realizacije, saj se skladno s pogodbo sredstva nakazujejo na 

podlagi zahtevka, ki bo izdan predvidoma v drugi polovici leta. Preostala predvidena sredstva 

predstavljajo izdatke za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.998.831 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.998.831 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in 

zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob 

polletju nizka in znaša 21,9 % glede na veljavni plan. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 239.616 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 

OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 83.577 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija podskupine znaša ob polletju 11,0 % in zajema sredstva za zagotavljanje in 

vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter 

prenakazila prejetih namenskih sredstev iz požarnega sklada. V podskupini se realizirajo še 

sredstva za spodbude v pospeševanje in razvoj kmetijstva, finančne spodbude podjetnikom ter za 

obnove nepremične kulturne dediščine, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov in bodo nakazana v 

drugi polovici leta. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 156.040 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije in 

investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 21,8 %, kar je skladno s pričakovanji. Del 

sredstev je namenjen za vzdrževalna dela v vrtcih in šolah, kjer se investicije opravljajo med 

poletnimi počitnicami, podobno pa je tudi pri ostalih zavodih, tako da prihaja do realizacije na teh 

postavkah običajno v drugi polovici leta. 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 17.647.953 €  

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 17.647.953 EUR, kar predstavlja 

34,4 % načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2022. Davčni prihodki so realizirani 

v višini 47,0 % predvidenega plana, nedavčni prihodki v višini 31,4 % plana, nižjo realizacijo 

izkazujejo kapitalski prihodki, ki so realizirani v višini 3,6 %, prejete donacije presegajo plan in 

izkazujejo realizacijo v višini 147,0 %, realizacija transfernih prihodkov je nizka in znaša 18,6 %, 

realizacija drugih prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav pa znaša 28,0 % predvidenega 

plana. 

 

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 10.966.797 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.641.736 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine se realizira nakazilo dohodnine, ki predstavlja temeljni prihodek za 

pokrivanje tekočih obveznosti občine. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni 

osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Povprečnina za leto 2022 

je bila določena v višini 645 EUR. Nakazila se vrstijo redno tedensko, zato ob polletju izkazuje 

predvideno realizacijo v višini 50 %. 
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703 DAVKI OD PREMOŽENJA 940.076 € 

Obrazložitev konta 

Davki na premoženje predstavljajo v strukturi vseh predvidenih prihodkov občine na letni osnovi 

delež v višini 6,6 % in so ob polletju realizirani v višini 940.076 EUR oz. 27,6 % predvidenega 

plana.  

Znotraj podskupine zajemajo največji delež davki na nepremičnine, in sicer dobrih 80 % in 

zajemajo davke od premoženja ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od 

pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz istega naslova. Plačila se izvajajo na podlagi 

odmernih odločb, ki jih pošilja Finančna uprava RS in zapadejo v plačilo pretežno proti koncu 

leta. Realizacija davkov na nepremičnine ob polletju znaša 460.787 tisoč EUR oz. 16,9 % 

veljavnega plana. 

Davki na premičnine predstavljajo davek na vodna plovila in zamudne obresti iz istega naslova. 

Ob polletju znaša realizacija 7.253 EUR oz. 90,7 % veljavnega plana. 

Davki na dediščine in darila so ob polletju realizirani v višini 142.325 tisoč EUR oz. 74,9 % 

veljavnega plana. 

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje so ob polletju realizirani v višini 329.711 

EUR oz. 68,7 % veljavnega plana. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 408.592 € 

Obrazložitev konta 

Domači davki na blago in storitve predstavljajo zgolj 1,2 % vseh planiranih proračunskih 

prihodkov. Ob polletju znaša realizacija 408.592 EUR oz. 64,5 % predvidenega plana. 

Davki na posebne storitve, kamor spada davek na dobitke od iger na srečo, so bili realizirani v 

višini 11.532 EUR oz. 57,7 % veljavnega plana. 

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 397.059 EUR oz. 64,7 % 

veljavnega plana. Najvišji pričakovani delež v podskupini izkazuje okoljska dajatev za 

onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je ob polletju realizirana v višini 186 

tisoč EUR oz. 49,6 % glede na plan. Sledi turistična taksa, ki je ob polletju realizirana v višini 147 

tisoč EUR oz. 73,5 % glede na plan. Realizacija je glede na pretekla leta nekoliko višja, ker so bile 

poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let na podlagi izvršb. Preostale prihodke podskupine 

sestavljajo še občinske takse (realizacija 5 tisoč EUR oz. 132,7 %), ter pristojbina za vzdrževanje 

gozdnih cest (realizacija 58 tisoč EUR oz. 167,4 %). 

706 DRUGI DAVKI -23.606 € 

Obrazložitev konta 

V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih UJP ne zna 

ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno prihodka zmanjšana na ustrezni 

prihodkovni postavki. Do konca leta se običajno postavka uskladi in v zaključnem računu ne 

izkazuje vrednosti. Trenutni podatek izkazuje zgolj prehodno stanje. 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.123.570 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
 3.719.152 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov predstavlja 58,7 % nedavčnih prihodkov oz. 15 % vseh proračunskih 

prihodkov in izkazuje ob polletju skupno realizacijo v višini 3.719.152 EUR oz. 48,2 %.  

Znotraj podskupine zajemajo najvišji delež prihodki od premoženja, ki so realizirani v višini 

3.719.035 EUR oz. 48,2 % predvidenega plana. Znotraj teh prihodkov predstavljajo najvišji delež 

koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki so realizirane v višini 1,877 mio EUR oz. 50,7 

% glede na plan. Sledijo prihodki od drugih najemnin, ki zajemajo najemnine za gospodarsko 

javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja oz. koncesionar in izkazujejo realizacijo 

v višini 1,557 mio EUR oz. 44,9 % veljavnega plana. Prihodki od najemnin za poslovne prostore 

in stanovanja so realizirani v višini 209 tisoč EUR, kar predstavlja 52,8 % predvidenega plana. 

Prihodki ostalih podeljenih koncesij (vodna pravica, rudarska pravica in drugo) so realizirani v 

višini 51 tisoč EUR oz. 35,3 % predvidenega letnega plana. Prihodki od nadomestila za dodelitev 

služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so realizirani v višini 24 tisoč EUR, kar 

predstavlja 158,4 % predvidenega plana.  

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki niso bili 

predvideni in izkazujejo realizacijo v višini 78 EUR, kar predstavlja izplačilo dividende 

Zavarovalnice Triglav. 

Prihodki od obresti izkazujejo realizacijo v višini 40 EUR oz. 0,8 % glede na plan in predstavljajo 

predvidena nakazila zamudnih obresti skladno s sklenjenimi dogovori. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 16.907 € 

Obrazložitev konta 

V strukturi proračunskih prihodkov predstavljajo takse zelo majhen delež in so ob polletju 

realizirane v višini 16.907 EUR oz. 65 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, 

plačanih pri organih občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna 

tarifa na podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka je torej odvisna od števila vlog 

občanov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki, zato nanj občina ne more vplivati. 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 16.669 € 

Obrazložitev konta 

Globe in druge denarne kazni so ob polletju realizirane v višini 16.669 EUR oz. 30,3 % glede na 

plan. Globe za prekrške, ki jih pobirajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe so v prvi 

polovici leta realizirane v višini 11,7 tisoč EUR oz. 29,4 % predvidenega plana. Nižjo realizacijo 

lahko pripišemo novemu načinu obračunavanja parkirnin s strani javnega podjetja Mestne storitve 

d.o.o. 

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki predstavlja globo za nedovoljene posege v 

prostor je v prvi polovici leta realizirano v višini 4,8 tisoč EUR kar predstavlja 32,3 % plana. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 139.322 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje blaga in storitev so ob polletju realizirani v višini 139.322 EUR oz. 50,8 % in 

sicer gre za lastne prihodke krajevnih skupnosti, prilive iz naslova prostorskih informacij, cenitev, 
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razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti, povračila zaposlenih za nakupe telefonov ter 

povračila funkcionalnih stroškov najemnikov v občinski stavbi ter v poslovni stavbi na Kidričevi 

ulici, katerim se mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 231.519 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 231.519 EUR oz. 4,6 % veljavnega plana. Znotraj 

podskupine predstavlja najvišji delež komunalni prispevek, ki izkazuje realizacijo v višini 158,1 

tisoč EUR oz. 12,5 % glede na plan. Velik del nerealiziranega zneska komunalnega prispevka se 

nanaša na ureditev pogodbenega razmerja, ki so v enakem obsegu planirana tudi na odhodkovni 

strani. Gre za pogodbeno razmerje o prenosu zemljišč, ki so na območju Majskih poljan in so 

namenjena komunalni infrastrukturi (cesta, kolesarska steza in pločnik). Vse preostale postavke 

znotraj podskupine kontov (drugi nedavčni prihodki, drugi izredni nedavčni prihodki, prihodki iz 

naslova odškodnin sklenjenih zavarovanj ter prispevki in doplačila občanov) so realizirane v 

skupni višini 73,4 tisoč EUR. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 54.697 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 440 € 

Obrazložitev konta 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v planu niso bili predvideni. Ob polletju izkazujejo 

realizacijo v višini 440 EUR, in sicer za prodano pisarniško pohištvo in odsluženo računalniško 

opremo. 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  IN 

NEOPREDMETENIH SREDSTEV 54.257 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč iz letnega 

načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Nova Gorica v letu 2022. Realizacija ob polletju 

znaša zgolj 3,5 %, kar pomeni, da je bilo zaključenih zelo malo postopkov prodaj zemljišč. 

73 PREJETE DONACIJE 8.172 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 8.172 € 

Obrazložitev konta 

V prvem polletju je bilo realiziranih 8.172 EUR kar predstavlja 147 % predvidenih donacij. 

Realizacija v višini 6.000 EUR predstavlja donacijo za pospeševanje razvoja športa in rekreacije 

v Mestni občini Nova Gorica (3.000 EUR) in za nakup otroškega igrala v borovem gozdičku (3.000 

EUR).  

Preostala realizacija pa predstavlja sredstva, ki so jih posamezne krajevne skupnosti pridobile za 

izdajo krajevnih časopisov (KS Kromberk in KS Solkan) in za ureditev kulturnega doma (KS 

Gradišče nad Prvačino). 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.395.137 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH 

INSTITUCIJ 1.695.170 € 

Obrazložitev konta 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v planu predvideni v višini 6,710 mio 

EUR pretežno iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo ter za uravnoteženje 

razvitosti občin, iz javnih skladov za investicije ter manjši del iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo. Realizacija ob polletju znaša 1,695 mio EUR kar predstavlja 25,3 % glede na plan. 

 

Polletna realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije (konto 740001) znaša 

611.476 EUR, kar predstavlja 22,9 % plana in se nanaša na naslednja nakazila:  

- Ministrstvo za obrambo za požarno takso v višini 72.696 EUR, 

- Ministrstvo za obrambo za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila - avtolestev v višini 

276.000 EUR, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje komasacijskih postopkov v 

višini 3.148 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Izgradnje poslovno - ekonomske 

cone Nova Gorica - Kromberk v višini 212.647 EUR, 

- Ministrstvo za okolje in prostor za projekt Optimizacije in aktivacije površin športnih površin 

Športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena v višini 46.984 EUR. 

 

Polletna realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004) 

znaša 249.102 EUR, kar predstavlja 18,7 % plana. V realizacijo so vključena naslednja nakazila: 

- Kmetijski inštitut Slovenije za projekt LAS - Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva 

in enoturizma spodnje Vipavske doline v višini 1.470 EUR, 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravljanje državnih gozdov v višini 

148.255 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Izgradnje poslovno - ekonomske 

cone Nova Gorica - Kromberk v višini 227 EUR, 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za prevoze učencev katerih pot v šolo je 

ogrožena zaradi velikih zveri v višini 38.971 EUR, 

- Ministrstvo za javno upravo za sofinanciranje skupne občinske uprave v višini 60.179 EUR. 

 

Na podlagi 15.a člena Zakona o financiranju občin je občina v prvem polletju prejela 705.006 EUR 

sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. 

 

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov za tekočo porabo (konto 740100) znaša 

129.586 EUR in predstavlja 30,6 % plana. V realizacijo so vključena naslednja nakazila: 

- Občina Ajdovščina in Občina Brda za sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave v 

višini 69.631 EUR, 
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- Občina Renče-Vogrsko in Občina Kanal ob Soči za sofinanciranje rednega vzdrževanja 

odlagališča CERO Nova Gorica v višini 59.954 EUR. 

 

Predvidena sredstva iz javnih skladov za investicije (konto 740301) v prvi polovici leta niso bila 

realizirana. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 699.968 € 

Obrazložitev konta 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav so 

v planu predvidena v višini 6,171 mio EUR. Realizacija ob polletju znaša 699.968 EUR kar 

predstavlja 11,3 % glede na plan. 

 

Znotraj podskupine so nakazana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za 

izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike (podkonto 7411) s strani Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano v višini 9.444 EUR za izvajanje komasacijskih postopkov.  

 

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih 

skladov (podkonto 7412) znaša 690.523 EUR oz. 12,3 % predvidenega plana in se nanaša na 

naslednja nakazila:  

- Kmetijski inštitut Slovenije za projekt LAS - Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva 

in enoturizma spodnje Vipavske doline v višini 5.881 EUR, 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Izgradnje poslovno - ekonomske 

cone Nova Gorica - Kromberk v višini 496.707 EUR, 

- Ministrstvo za okolje in prostor za projekt Optimizacije in aktivacije površin športnih površin 

Športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena v višini 187.936 EUR. 

 

Predvidena sredstva iz kohezijskih skladov (podkonto 7413) v prvi polovici leta niso bila 

realizirana. 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 99.579 € 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 

INSTITUCIJ 99.579 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni evropski 

partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proračuna Evropske unije iz raznih skladov 

oz. politik. Realizacija ob polletju znaša 99.579 EUR oz. 28 % predvidenega plana.  

 

V realizaciji so zajeta nakazila za: 

- pripravo projektov v višini 23.589 EUR, 

- projekt Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini 13.385 EUR, 
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- projekt CHIMERA v višini 15.283 EUR, 

- projekt URBINAT v višini 47.244 EUR ter 

- ostali manjši zneski. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  1 . 1 3 1  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 0 €  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 0 € 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH 

NALOŽB 0 € 

Obrazložitev konta 

Povečanje lastniškega kapitala Mestne občine Nova Gorica v prvem polletju ni bilo realizirano. 

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO 

PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0 € 

Obrazložitev konta 

Povečanje namenskega premoženja v prvi polovici leta ne izkazuje realizacije. Predvideno je 

povečanje namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške in v Stanovanjski 

sklad MO Nova Gorica. Sredstva se nakažejo na podlagi podpisane pogodbe po prejemu zahtevka. 

V prvem polletju zahtevek še ni bil izstavljen, tako da bo do realizacije prišlo predvidoma v drugi 

polovici leta. 

 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 1.131 €  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 1.131 € 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽE 953 € 

Obrazložitev konta 

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje 

kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico 

zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. 

V sprejetem proračunu za leto 2022 prejemki iz tega naslova niso bili predvideni. Do realizacije 

je prišlo zaradi korporacijskega dejanja (izključitev manjšinskih delničarjev) pri katerem so se 

delnice manjšinskih delničarjev, podjetja KD Group d.d. in Mercator d.d., prenesle na glavnega 

delničarja. 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 177 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija v višini 177 EUR predstavlja nakazilo že zapadle terjatve iz naslova prodaje stanovanj 

po stanovanjskem zakonu in zmanjšuje odprte terjatve iz omenjenega naslova. 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 . 1 4 0 . 3 6 1  €  

5 RAČUN FINANCIRANJA  1.140.361 €  

50 ZADOLŽEVANJE 0 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 € 

Obrazložitev konta 

Iz računa financiranja je razvidno, da se Mestna občina Nova Gorica v prvi polovici leta še ni 

zadolžila. Na do sedaj znanih podatkih se ocenjuje, da bo višini zadolžitve, pri poslovnih bankah, 

nižja od predvidene. Postopek zadolžitve bo izpeljan v drugi polovici leta. 

55 ODPLAČILA DOLGA 1.140.361 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.140.361 € 

Obrazložitev konta 

Odplačila za kredite, ki so bili najeti v preteklih letih so v prvi polovici leta potekala skladno s 

predvidenimi amortizacijskimi načrti. Preostala sredstva so predvidena za redna odplačila v drugi 

polovici leta ter za obveznosti, ki bodo morda nastale ob novi zadolžitvi v letošnjem letu. V kolikor 

zadolžitev ne bo izpeljana v predvideni višini, bo realizacija odplačil do konca leta nižja od 

predvidene. 
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II. POSEBNI DEL (PP) 

A. BILANCA ODHODKOV - 1 8 . 3 4 8 . 8 9 0  €  

01 MESTNI SVET 90.745 €  

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 69.101 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo sredstev je Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin 

in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane 

drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti in program dela mestnega sveta. 

Na postavki je razvidna višina obračuna sejnin svetnikom mestnega sveta ter drugim komisijam 

in odborom od decembra 2021 do konca maja 2022. V tem obdobju je bilo izvedenih 5 rednih sej 

in ena izredna seja mestnega sveta. 

01003 Financiranje političnih strank 14.662 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o političnih strankah je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 

21. 3. 2019 sprejel Sklep o financiranju političnih strank, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 

2018 in izpolnjujejo pogoje iz zakona. Skladno s sklepom mestnega sveta so politične stranke, 

glede na rezultat, ki so ga dosegle na zadnjih lokalnih volitvah, upravičene do mesečnega 

financiranja iz proračuna mestne občine. Realizacija je v okviru načrtovanega obsega in se izvaja 

mesečno skladno s sprejetim sklepom. 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 5.717 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so zajeti stroški prenosov sej mestnega sveta, izdelava magnetograma sej in 

upravljanje z ozvočenjem na sejah mestnega sveta. Realizacija v prvem polletju je skladna s 

sprejetim programom dela mestnega sveta. 

01005 Stroški lokalnih volitev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na to, da bodo letos lokalne volitve potekale 20. 11. 2022 bodo stroški začeli nastajati po 

pričetku volilnih opravil in se bodo v primeru drugega kroga županskih volitev prenesli tudi v 

naslednje leto. 

01009 Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih svetnikov
 1.266 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo sredstev sta Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih 

svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in Sklep o določitvi letnega bruto zneska 

porabe na svetnika z dne 21. 3. 2019. Realizacija je odvisna predvsem od izkazane potrebe po 

porabi teh sredstev s strani svetnikov. 
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02 NADZORNI ODBOR 2.163 €  

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 2.163 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo sredstev je Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin 

in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane 

drugih občinskih organov ter za člane krajevnih skupnosti in program dela nadzornega odbora. 

Realizacija je skladna s programom dela nadzornega odbora. 

03 ŽUPAN 112.847 €  

03001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanov 68.210 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač poklicnih funkcionarjev, dodatka za delovno dobo, 

regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za 

starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

03002 Izdatki za službena potovanja 5.623 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdatke ob službenih potovanjih, in sicer dnevnice za službena 

potovanja, stroške prevoza, nastanitve in druge stroške povezane z opravljanjem funkcije. 

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 9.014 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije podžupanje. 

03004 Proračunska rezerva 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki je izkazan prenos sredstev iz proračuna v rezervni sklad, ki se vrši mesečno v višini 

dvanajstine predvidenih sredstev. Obvezna rezerva je za leto 2022 oblikovana v višini 60.000 €, 

realizacija ob polletju pa izkazuje predvidenih 50 %. Proračunska postavka bo do konca leta 

realizirana v celoti. 

12 OBČINSKA UPRAVA  17.632.729 €  

04001 Mednarodno sodelovanje 5.935 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki smo porabili za plačilo prevodov in tolmačenja za potrebe uprave mestne 

občine in EPK. Nadalje smo s koncertom v Pragi in Brnu obeležili 150. obletnico Plečnikovega 

rojstva, zagotovili udeležbo na čezmejnem integracijskem srečanju INCLUSIA v pobrateni Občini 

Celovec, izvedli odkritje obnovljenega spomenika ukrajinskim vojakom na soški fronti v Panovcu 

ter obisk Predstavništva Evropske komisije in veleposlanikov EU v Novi Gorici. Podprli smo tudi 

organizacijo mednarodne konference DUPOS – ANAP v Novi Gorici. 
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04002 Stroški oglaševalskih storitev 25.165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz postavke smo v prvi polovici leta namenili za kritje stroškov dnevnega klipinga (zbira 

objav v medijih) novogoriške mestne občine. Iz postavke smo krili tudi stroške snemanja krajših 

video posnetkov za promocijske namene ter za stroške fotografiranja za objave na družbenih 

omrežjih ter na spletni strani mestne občine. Sredstva smo namenili tudi za oglaševanje aktualnega 

dogajanja in načrtov v občini v tiskanih in elektronskih medijih (razvojne priložnosti Nove Gorice, 

predstavitev odvodnika v reko Sočo, spremljajoče prireditve dirke po Sloveniji, predstavitev 

območja ob meji ob železniški postaji). V drugi polovici bomo skladno s pogodbo sredstva 

namenili za stroške dnevnega klipinga, fotografiranja ter predstavitvenih video posnetkov. Prav 

tako bomo nadaljevali z oglaševanjem aktualnega dogajanja. 

04003 Prireditve in gostinske storitve 31.445 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke smo večino sredstev namenili za izvedbo slovesnosti ob dnevu samostojnosti 

in enotnosti ter 30-letnici samostojnosti, stroški so nastali v mesecu decembru, a je bilo izplačilo 

izvršeno v letošnjem letu, nadalje za izvedbo slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku ter 

kresovanja in prvomajske budnice v okviru prvomajskega praznovanja. Sredstva na postavki smo 

porabili tudi za odprtje Centra za obiskovalce Sabotin - Park miru in novega sprejemno-

interpretacijskega centra Infoteka natura 2000 na gradu Rihemberk ter za razglasitev Županovih 

vin Mestne občine Nova Gorica za leto 2022. Obeležili smo Svetovni dan zdravja 2022 v Novi 

Gorici in 400-letnico Kostanjevice. Preostali del sredstev smo porabili za priložnostne prireditve 

v organizaciji oz. soorganizaciji mestne občine, sprejeme ter protokolarne pogostitve. 

04004 Protokolarne nabave 10.479 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo porabili za novoletne obdaritve, katerih izplačilo se je izvršilo v letošnjem letu, 

nabavo protokolarnih daril (Županovo vino Mestne občine Nova Gorica v protokolarni steklenici, 

Županovo oljčno olje in med v protokolarni embalaži, Županova penina Mestne občine Nova 

Gorica za novoporočence, knjižna darila, cvetlični aranžmaji …) ter pripravo ustreznega 

grafičnega materiala za protokol (priznanja, čestitke, nalepke …). 

04006 Prireditve ob občinskem prazniku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju še ni bilo porabe sredstev, saj so sredstva namenjena za izvedbo programa 

prireditev ob prazniku Mestne občine Nova Gorica v mesecu septembru. 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila proračunska sredstva minimalno porabljena, in sicer poleg plačila 

IKT na lokaciji baze civilne zaščite še za tekoče materialne stroške Enote za hitro reševanje. V 

okviru postavke je bil v prvi polovici leta naročen tudi servis vozila civilne zaščite (CZ), naročeni 

so bili trakovi za reševalna nosila, oprema za potrebe enote za hitro reševanje in intervencije ter 

servis dveh zaklonišč s pridobitvijo potrdila o primernosti, kar pa bo realizirani v drugi polovici 

leta. Predvidevamo, da bo proračunska postavka do konca leta realizirana. 
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04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 11.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pokrivanje tekočih 

obratovalnih stroškov prostora štaba CZ na Sedejevi 9 v Novi Gorici (t.j. za pokrivanje stroškov 

najemnine prostora in tekočih obratovalnih stroškov), za pokritje zavarovalnih premij pripadnikov 

reševalnih enot in opreme za zaščito in reševanje, za organizacijo in izvedbo usposabljanja, vaj in 

akcij CZ (t.j. za pokritje stroškov refundacij osebnih dohodkov za pripadnike sistema ZRP, stroški 

prehrane in drugih aktivnosti CZ ipd.). 

V drugi polovici leta 2022 se bo iz proračunske postavke financiralo zgoraj omenjene tekoče 

obratovalne in druge stroške ter stroške vzdrževanja operativne pripravljenosti društev ZRP po 

pogodbah (Društvo za podvodne dejavnosti Soča, Društvo reševalnih psov, Planinsko društvo 

Nova Gorica, CB Radioklub Nova Gorica, Radioklub Nova Gorica, Rdeči križ Nova Gorica, 

Društvo Rod soških mejašev).  

Predvideva se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih 

dogodkih 1.046 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2021 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo najema 

prostorov za interventne namene v Gasilskem domu Dornberk po pogodbi. Višina realizacije v 

okviru proračunske postavke na letni ravni je odvisna od števila naravni in drugih nesreč ter 

posledično potrebe po najemu primernih prostorov za interventne namene. 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 623.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Sporazumom o določitvi deležev posameznih občin-soustanoviteljic potrebnih za 

delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica številka 

43/1-08 z dne 09.01.2008 Mestna občina Nova Gorica prispeva sredstva za redno delovanje 

Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica v višini 72,00%. 

Sredstva za redno delovanje so namenjena za stroške plač in za materialne stroške Javnega zavoda 

za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica. Razliko sredstev za nemoteno 

delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica skladno 

s Sporazumom o določitvi deležev posameznih občin-soustanoviteljic potrebnih za delovanje 

Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica številka 43/1-08 z 

dne 09.01.2008 zagotavljajo ostale občine soustanoviteljice.  

Stroški nastajajo mesečno in so realizirani v skladu s predvidenim planom. Pričakuje se, da bo 

postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih stroškov. 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena plačilo prejetih 

zahtevkov prejetih s strani dveh prostovoljnih gasilskih društev (PGD Nova Gorica in PGD 

Dornberk), in sicer za poplačilo obrokov kredita za nakup gasilskega vozila za gozdne požare za 

PGD Nova Gorica in poplačilo obrokov leasinga za nakup gasilskega vozila s cisterno za PGD 

Dornberk. Sredstva na proračunski postavki bodo do konca leta porabljena. 
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04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev
 108.526 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo zahtevkov 

prostovoljnih gasilskih društev v MO Nova Gorica (t.j. PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD 

Čepovan) za njihovo redno delovanje, t.j. vzdrževanje operativne pripravljenosti. Pričakujemo, da 

bo postavka do konca leta 2022 realizirana v celoti. 

04036 Sredstva iz požarnega sklada 72.696 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila proračunska sredstva porabljena za izplačilo transferjev, ki smo 

jih prejeli s strani države, javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem 

prostovoljnim gasilskim društvom. Stroški so realizirani skladno s planom plačil po sklepu Odbora 

za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta 2022 

realizirana v okviru predvidenih prejetih sredstev. 

04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup knjige ter brošure in  praktičnih nagrad za sodelujoče na 

kolesarskem tekmovanju 2022. 

Do konca leta bomo porabili sredstva še za nakup kolesarskega poligona. 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 81.605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila proračunska sredstva porabljena za izvedbo nujnih intervencijskih 

ukrepov, in sicer za:  

- interventno sanacijo plazu ob kolesarski poti v Šmavru, 

- zavarovanje prometa v Bizjakih pri Braniku ob interventni sanaciji plazu, 

- za interventno obžagovanje, čiščenje košenj in odstranitev suhih vej ob Centralnem vrtcu, 

- izvajanje požarnih straž s strani prostovoljnih gasilskih društev, 

- njuni intervencijski ukrep in logistično podporo pri intervenciji sumljive poštne pošiljke ter 

- plačilo operativnih stroškov pri intervencijah. 

Poraba proračunske postavke do konca leta 2022 bo odvisna od številna nujnih intervencijskih 

ukrepov. V prvi polovici leta 2022 je bila že naročena tudi izvedba čiščenja, razplinjanja in 

konzerviranja rezervoarja na lokaciji Nova Gorica (Ledine) na parceli št. 534/1 k.o. Nova Gorica 

s pridobitvijo potrdila za prevzem na deponijo ter naročeno je bilo interventno čiščenje odprtih 

kanalet z mulčanjem okolice na plazu Pod Škabrijelom. Navedena dela so v teku, finančna 

realizacija pa je predvidena v drugi polovici leta. 

04048 EZTS - GO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena delovanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, 

in sicer: 

1. Surovine, pomožni, potrošni material in blago (Pisarniški material, …) 
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2. Stroški storitev 

a. Stroški za priključke in storitve (Navadni stroški za telefon in internet, Stroški za mobilne 

telefone, Čiščenje poslovnih prostorov, Stroški upravljanja poslovnih prostorov  

b. Vzdrževanje strojev in opreme (Sredstva za vzdrževanje lastne opreme,…) 

c. Zunanji izvajalci (Poslovodsko in davčno svetovanje, Odgovorna oseba za varstvo podatkov, 

operativni stroški za osnovno dejavnost, Strokovne storitve (usposabljanje), Strokovne 

storitve (usposabljanje za posebne programe), Stroški direktorja, Strokovno svetovanje na 

področju varnosti Zakonska uredba 81/2008, Drugi stroški za zunanje storitve, Stroški za 

druge zunanje izvajalce - strateško načrtovanje, Stroški za tolmače in prevajalce, Stroški za 

pravne storitve, …) 

d. Stroški za organe združenja (Revizorji) 

e. Potni stroški 

f. Administrativni in splošni stroški (Poštni stroški, Storitve obdelave plač, Razni splošni stroški, 

Zavarovanje, Redni zdravniški pregledi za osebje, Bančne provizije in stroški, …) 

3. Uporaba tuje lastnine (Naročnina na licence za uporabo programske opreme, Najemnine, 

Stroški za popravila, Najem, …) 

4. Osebje (Plače, Izdatki za socialno varnost, Prispevki INPS, Sklad CPDEL, INAIL, Drugi 

stroški osebja 

5. Amortizacija in oslabitve 

6. Ostali stroški poslovanja   

7. Drugi davki in takse 

8. Obresti in druge finančne obveznosti (pasivne obresti za bančno garancijo, …) 

9. Projekti 

 

V prvem polletju ni bilo realizacije saj se skladno s pogodbo sredstva nakazujejo na podlagi 

zahtevka za realizirane stroške do 31.10.2022 in preostale stroške do konca leta. 

Postavka bo do konca leta realizirana v celoti. 

04053 Oblikovanje skupnega urbanega prostora obeh Goric 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za 1. fazo projekta. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki z izvedbo 2. faze in razstave do konca leta 

porabljena v celoti. 

04054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju na proračunski postavki ni bilo porabe sredstev, ker je bila prenova celostne 

grafične podobe Mestne občine Nova Gorica prenesena na naslednje mandatno obdobje. 
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05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za kritje letne članarine Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) in za članarino v 

Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj (SGRZ) prek ZMOS-a bodo 

porabljena v drugi polovici leta. 

05008 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se skladno z Zakonom o javnih financah planirajo sredstva za nepredvidene namene 

oz. za primere, ko predvidena sredstva na postavki ne zadoščajo. S sklepom župana se potrebna 

sredstva prerazporedijo na ustrezno postavko in se tam tudi realizirajo, zato postavka ne izkazuje 

realizacije. 

Proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 100.000 EUR. S sklepom župana se je odprlo 

novo proračunsko postavko 09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična 

turistična znamenitost destinacije v višini 1.000 EUR in proračunsko postavko 07359 LAS - 

Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 

2 v višini 9.130 EUR, zaradi prijave na javni razpis. Ponovno se je aktiviralo proračunsko postavko 

10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas v višini 1.977 EUR ter proračunsko postavko 10226 

Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza v višini 15.892 EUR.  Preostala sredstva v 

višini 72.001 EUR ostajajo na razpolago za koriščenje v drugi polovici leta in bodo porabljena 

skladno s izkazanimi potrebami. 

05010 Veteranske organizacije 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MO Nova 

Gorica. Sofinanciranje ureja Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MO 

Nova Gorica. Na podlagi odloka je bil objavljen javni razpis, ki je v letu 2022 zaključen. Na javni 

razpis so se prijavile štiri veteranske organizacije, vendar ena od prijavljenih veteranskih 

organizacij ni izpolnjevala vseh razpisnih pogojev. Trem veteranskim organizacijam so bile izdane 

odločbe o sofinanciranju programa veteranske organizacije in sklenjene ustrezne pogodbe o 

sofinanciranju. Izbranim prijaviteljem je bila nakazana prva polovica odobrenih sredstev. Po 

dostavi poročil o izvedbi sofinanciranih programov bodo sofinanciranim prijaviteljem nakazana 

preostala sredstva. V kolikor bodo prejemniki sredstev uspešno izpeljali načrtovane programe, 

lahko pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

06001 Občinske nagrade 149 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo teh sredstev sta Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica in Sklep o 

podelitvi priznanj za posamezno koledarsko leto. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine 

Nova Gorica prejmejo vsi prejemniki občinskih priznanj likovno delo, prejemniki nagrad Mestne 

občina Nova Gorica in nagrade Franceta Bevka pa še denarno nagrado. Na realizacijo te postavke 

vplivata izbor avtorja likovnih del in določitev višine denarne nagrade, ki jo vsakoletno določi 

komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja. Črpanje sredstev se prične v drugi polovici leta po 

sprejetju sklepa o podelitvi občinskih priznanj. 
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06003 Nakup računalnikov 7.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup 6 stacionarnih 

računalnikov, 5 monitorjev ter  za nakup 5 trdih diskov. 

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske 

opreme 66.297 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za vzdrževanje 

informacijskih sistemov (dokumentni, finančno knjigovodski), vzdrževanje uporabniških aplikacij 

in občinskega spletnega mesta ter za gostovanje portala mestne občine www.nova-gorica.si na 

spletnem strežniku. Iz sredstev postavke se je financiralo podaljšanje spletnih domen ter dostop 

do interneta. Sredstva so bila namenjena, za najem multifunkcijskih naprav ter za aplikacijo 

siVrtci. 

06005 Nakup programske opreme 8.034 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup MS Office, najem 

programske računalniške opreme (aplikacija) ter nadgradnjo nelicenčne programske opreme. 

06006 Uradne objave 7.356 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s Statutom Mestne občine Nova Gorica se uradne objave objavljajo v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Realizacija rje skladna s programom dela mestnega sveta. Ocenjuje se, da 

bodo planirana sredstva zadostovala, v kolikor v drugi polovici leta ne bodo v objavo posredovani 

obsežnejši akti. 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 7.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje (za čiščenje poslovne 

stavbe na Kidričevi 9 v Novi Gorici, čiščenje prostorov in okolice pred odprtjem knjižnice v 

Braniku, generalno čiščenje Gradu Rihemberk, za servis dvigala, manjša vzdrževalna dela ipd.), 

za upravljanje in vzdrževanje prostorov, ki so v lasti MO Nova Gorica, ter za plačevanje sredstev 

v rezervni sklad upravljavcem v lasti MO Nova Gorica. Stroški, ki nastajajo mesečno, so in bodo 

realizirani v skladu s predvidenim planom in ne prihaja do bistvenih odstopanj, zato se pričakuje, 

da bo postavka do konca leta 2022 realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 43.313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila proračunska sredstva porabljena za izvajanje različnih 

investicijskih ukrepov/aktivnosti namenjenih vzdrževanju poslovnih prostorov (največ sredstev je 

bilo porabljenih za sanacijo površine končnega sloja Južne športne poti ob Kornu, dobavo in 

montažo opreme ter ureditev spominskega prostora v krajevni knjižnici v Braniku, dobavo in 

zamenjavo reduktorjev in barvanje senčnika po požaru, demontažo in ponovno montažo 

kandelabra ob bazenu, zamenjavo plinske peči in obnovo električnih razdelilnikov v restavraciji 

Grad Kromberk ipd.). V prvi polovici leta 2022 se je na proračunski postavki knjigovodsko vodilo 

tudi vrednost kompenzacij za pretekla investicijska vlaganja najemnikom poslovnih prostorov, za 
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katera se jim priznava oprostitev plačila najemnine do višine priznanih vloženih sredstev. 

Aktivnosti v okviru postavke so v stalnem teku, saj je stalna naloga občine, da skrbi za 

investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. Predvidevamo, da bo do zaključka leta 

postavka v celoti realizirana. 

06011 Plače in drugi izdatki 1.556.985 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače javnih uslužbencev, dodatek za 

delovno dobo, dodatek za stalnost, položajni dodatek, dodatek za specializacijo, magisterij ali 

doktorat, dodatek za mentorstvo. Sredstva so bila porabljena tudi za izplačilo redne delovne 

uspešnosti in delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Poleg tega so bila sredstva 

porabljena še za izplačilo regresa za letni dopust, za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnine ob 

upokojitvi ter za povračilo stroškov prehrane in prevoza na in z dela ter za prispevke delodajalca 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo 

ter plačilo premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

06012 Pisarniški in splošni material in storitve 48.493 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva namenjena za nabavo pisarniške in druge opreme, ki se ne 

vodi kot osnovno sredstvo občine, ter za stroške nakupa ustreznega pisarniškega materiala, stroške 

čiščenja pisarn in skupnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, strokovne literature, 

fotokopirne storitve in tisk ipd. V prvi polovici leta 2022 se je ravno tako kot v preteklem letu na 

proračunski postavki porabilo sredstva za zagotavljanje dodatnega čiščenja in razkuževanja 

prostorov ter nakupa razkužil zaradi ukrepov epidemije Covid-19. Aktivnosti v okviru postavke 

potekajo tekoče, saj je to stalna naloga občine. Predvideva se, da bodo planirana sredstva v okviru 

postavke do zaključka leta realizirana. 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 145.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov 

električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, telefonskih in poštnih storitev v občinski stavbi 

ter v določenih poslovnih prostorih, ki so v lasti mestne občine (Koča Sabotin, poslovni prostor 

Branik 75, Grad Rihemberk, Delpinova 20, Delpinova 10, Kidričeva 9, …). Vsi stroški, razen 

ogrevanja, nastajajo mesečno in so realizirani v skladu s predvidenim planom. Predvideva se, da 

bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 4.046 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov 

nakupa goriv in vinjet za službena vozila v lasti MO Nova Gorica. Stroški, razen nakupa vinjet, 

nastajajo mesečno. Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru planiranih 

sredstev. 

06016 Izdatki za službena potovanja uprave 6.914 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdatke ob službenih potovanjih, in sicer za izplačilo dnevnic za 

službena potovanja, plačilo stroškov hotelskih storitev, prevoza, plačilo kilometrine v primerih, ko 

ni na razpolago službenih vozil, parkirnin ipd. 
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06018 Drugi operativni odhodki 10.145 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo zunanjega pooblaščenca za GDPR, 

plačilo hitrih testov za samotestiranje za zaposlene, plačilo seminarjev, posvetov in usposabljanj 

za zaposlene v upravi, študentsko delo in delo praktikantov. 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 2.265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo stroškov 

obdobnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev in zaposlenih ter na novo zaposlenih v 

občinski upravi glede na predvideni plan ter za pokrivanje mesečnih stroškov zunanjih storitev iz 

naslova varstva pri delu. Aktivnosti v okviru postavke potekajo tekoče in predvideva se, da bo le-

ta do zaključka leta v celoti realizirana. 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 78.169 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo mesečnih 

stroškov 24-urnega varovanja občinske stavbe. Stroški nastajajo mesečno in so realizirani v skladu 

s predvidenim planom. Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine 

za registracijo 10.566 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pokrivanje tekočih 

vzdrževalnih stroškov (popravil) službenih vozil, za njihovo zavarovanje ter plačilo pristojbin. 

Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev, saj 

aktivnosti potekajo skladno s planom vzdrževanja in izvedbe tehničnih pregledov službenih vozil. 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 16.615 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta namenjena za tekoče vzdrževanje 

občinske stavbe, in sicer za vzdrževanje strojnih in elektro instalacij (npr. vzdrževanje požarnega 

sistema, popravilo videonadzora, popravilo pogona vrat, vzdrževanje razsvetljave, ogrevanja, 

hlajenja, preizkus zasilne razsvetljave, izvedba instalacij WiFi anten, vzdrževanje dvigala ...), 

pregled gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja, nakup materiala za vzdrževanje ter razna 

vzdrževalna dela na občinski stavbi. Predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva na proračunski 

postavki do konca leta porabljena. 

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 11.941 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta namenjena za pokrivanje stroškov 

zavarovanja objektov in opreme v lasti MO Nova Gorica ter za zavarovanje odgovornosti proti 

tretjim osebam. Proračunska postavka je ob pripravi tega poročila že v celoti realizirana. 
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06028 Nakup pohištva in druge opreme 2.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta namenjena za nakup pisarniškega 

pohištva ter pisarniških stolov. Predvidevamo, da bodo načrtovana sredstva na proračunski 

postavki do konca leta porabljena. 

06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - 

mestna hiša 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za izdelavo investicijskega 

projekta. 

Menjava stavbnega pohištva na ovoju občinske stavbe je v teku in bo v celoti zaključena v l.2022. 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 ni bilo nakupov nepremičnega premoženja na podlagi razpisani dražb. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena ob predpostavki, da bodo razpisane dražbe, 

kjer bodo prodajane nepremičnine, za katere bo MONG izrazila gospodarsko upravičenost do 

nakupa. 

06040 Sodni stroški in odvetniške storitve 14.524 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo odvetniških storitev. Oceno porabe sredstev za 

odvetniške storitve je težko točno predvideti, saj je dinamika porabe sredstev odvisna od več 

nepredvidljivih dejavnikov (število in vsebina prejetih (novih) zadev, potek sodnih postopkov, 

ipd.). 

06041 Odškodnine zaradi sodnih postopkov,  druge odškodnine in 

kazni 118.249 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 06041 Odškodnine zaradi sodnih postopkov, druge odškodnine 

in kazni so bila do 30.6.2022 porabljena za: 

- vračilo glavnice, zamudnih obresti in stroškov po sodbi Opr. št Pg 39/2018; 

- plačilo mesečne rente po sodni poravnavi Ip 159/2018. 

Na postavki predvidena sredstva se bodo do konca proračunskega leta  porabila za plačilo mesečne 

rente po sodni poravnavi Ip 159/2018. 

06042 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki v prvem polletju ni bilo realizacije. Projekt je zaradi prekinitve oziroma umika javnega 

razpisa Ministrstva za javno upravo v mirovanju in se išče oziroma čaka na drugo možnost za 

pridobitev sredstev sofinanciranja. 
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07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V fazi priprave je javno naročilo za izbor izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest. Izvedba bo 

zaključena do zadnjih dni oktobra. 

07002 Energetski koncept 8.923 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi letnega plana energetskega managerja, ki je bil potrjen na marčevski seji mestnega 

sveta, je bila z zavodom GOLEA podpisana pogodba za izvajanje nalog energetskega managerja. 

Nekatere naloga - energetsko knjigovodstvo in upravljanje z energijo - se izvajajo kontinuirano. 

Od enkratnih nalog, so bile v prvi polovici leta izvedene in obračunane - sodelovanje pri pripravi 

prijave na razpis 100 nevtralnih mest, priprava letnega poročila glede prenove stavb in priprava 

letnega poročila LEK-a.  

V sklopu sredstev postavke je bil krit tudi strošek lastne udeležbe mestne občine pri izdelavi 

dokumenta SECAP, ki ga je GOLEA za mestno občino izdelala v sklopu istoimenskega 

čezmejnega projekta. 

07008 Nujne in nepredvidene sanacije 2.126 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. Poravnan je bil račun za varnostni načrt za 

sanacijo nevarnega podpornega zidu v Oseku. 

Smo v fazi oddaje javnega naročila za interventno nadgradnjo in dograditev nevarnih ograj ter 

postavitev novih varnostnih ograj  na cestnih objektih občinskih javnih cest. 

V drugi polovici leta 2022 se bo v okviru razpoložljivih sredstev izvedlo nadomestne podporne 

zidove na mestu dotrajanih in nevarnih suho zidanih kamnitih podpornih zidov kot npr. ,v 

Lokovcu, na Trnovem ipd. Izvedla se bo tudi ureditev nujnih elementov cestne odvodnje in nujne 

sanacije cestnih objektov. Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Smo v fazi oddaje naročila za večja vzdrževalna dela v mestu in sicer: sanacija pločnika in 

kanalizacije ov Vrtni ulici, sanacija vozišča  in parkirišča ob ulici Tolminskih Puntarjev, Sanacija 

vozišča ob Rejčevi ulici  ter sanacija dotrajanega vozišča ob ulici 25. junija v Novi Gorici. 

07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov 8.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so se izvajale meritve občinskih cest, ureditev katastrskega stanja 

zemljišč, parcelacije, ...   

Izvajala so se dela povezana z geodetskimi storitvami, ki so vezana z nakupom in s prodajo 

zemljišč. 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest 13.248 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so se izvajale meritve občinskih cest, ureditev katastrskega stanja 

zemljišč, parcelacije, ... 
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07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa 42.609 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo IZP projektne 

dokumentacije za ureditev ulic v okolici osnovne šole v Solkanu, ki se je naročala v preteklem 

letu, zaključila pa letos. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki porabljana do konca leta v celoti saj so v teku izdelave 

naslednje dokumentacije: Presoja varnosti ulic v okolici vrtca v Solkanu, izvedbena dokumentacija 

za izboljšanje prometne varnosti na Ulici bratov Hvalič v Kromberku, izvedbena dokumentacija 

za izvedbo ukrepov izboljšanja prometne varnosti na ulicah v Prvačini. 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do zaključka leta bodo za izboljšanje varnosti v cestnem prometu izvedene vse tiste sanacije 

občinskih javnih cest, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, in sicer ureditev odvodnje (jaški, 

rešetke, mulde, kanalete, obcestni jarki, izvedba in sanacija propustov) in manjše sanacije 

podpornih oziroma opornih zidov ter postavitev odbojnih ograj. Predvidevamo, da bo postavka do 

konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07032 Plačilo koncesije za JP 186.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javnega mestnega prometa na območju 

Mestne občine Nova Gorica v obdobju od novembra 2021 do aprila 2022. Zaradi višjih cen bo 

strošek izvajanja mestnega prometa v obdobju od aprila do oktobra 2022, skupaj s poračunom za 

obdobje od januar do april 2022 nekoliko višji.  

Iz sredstev postavke se financira tudi izvajanje mednarodne linije, ki pa se trenutno, predvsem 

zaradi težav italijanskega prevoznika, ne izvaja. 

Iz sredstev postavke bo financirana tudi izdelava predloga optimizacije mestnega prometa na 

območju mesta Nova Gorica in primestnih naselij. 

07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 7.275 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so se izvajala dela, ki so povezana z varnostjo v prometu.  

Nakup in vzdrževanje merilnikov hitrosti, postavitev cestnih ogledal, zamenjava prometne 

vertikalne signalizacije, ureditev parkirišč za invalide ... 

07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova 

Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta še niso bila porabljena. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 
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07037 Plačilo javne razsvetljave 302.586 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije za delovanje javne razsvetljave 

v obdobju od novembra 2021 do aprila 2022. Trenutna cena električne energije je za več kot 3-

krat višja od lanske cene, v začetku leta je bila cena celo 5-krat višja.  

Iz naslova doseženih prihrankov električne energije se je iz postavke financirala tudi posodobitev 

javne razsvetljave izvedene v letu 2020 in vzdrževanje samih svetilk, ki jo je za občino izvaja 

koncesionar - podjetje Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. Postavka bo do konca 

leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. Ocenjuje se, da bi bil strošek električne energije 

brez izvedene posodobitve višji za cca. 300.000 € letno. 

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 13.212 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev postavke se financirala redno vzdrževanje omrežja javne razsvetljave. Dodatno se je iz 

postavke financiral strošek priključitve za novo odjemno mesto "JR Grižnik" v Braniku in izločitev 

prižigališča javne razsvetljave "JR Zalošče 3" iz transformatorske postaje. 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč 1.746 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za strošek odvoza in hrambe zapuščenih vozil na območju Mestne 

občine Nova Gorica. Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 26.583 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za odvoz ustrezno pripravljenih azbest - cementnih odpadkov, pri 

menjavi kritine individualnih graditeljev do trajnega odlagališča in za plačilo takse iz tega naslova. 

Prav tako tudi za zlaganje in pripravo nelegalno odloženih AC odpadkov za odvoz na nelegalnih 

odlagališčih neznanega odlagalca. 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 4.562 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za dobavo in montažo 

opozorilnih tabel za kosovni odpad na izbranih lokacijah, dobavo in montažo ograje na ekološkem 

otoku v Vitovljah ter pripravo varnostnega načrta za namen ureditve ekološkega otoka v Lokovcu. 

V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije PZI za tipske ekološke otoke, izvedene so 

bile manjše sanacije in ureditve na treh različnih lokacijah, v teku je dobava in montaža video 

nadzornega sistema na petih izbranih lokacijah in pričela so se dela za ureditev ekološkega otoka 

v Lokovcu. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

Pri projektiranju ekoloških otokov je prišlo do sprememb vhodnih podatkov in je zato izdelava 

PZI projektne dokumentacije v zamudi. Posledično se je zamaknila tudi izvedba, ki pa se, v obsegu 

razpoložljivih sredstev, načrtuje v drugi polovici leta 2022. 
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07066 Čiščenje peskolovcev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za čiščenje peskolovcev na ulicah v Mestni občini Nove Gorice, ki jih je 

potrebno redno strojno čistiti, nekatere pa strojno prebijati, če so odtočne cevi prerasle s 

koreninami. Del sredstev bo namenjeno za enkrat mesečno škropljenje peskolovov s preparatom 

za zatiranje komarjev v poletnih mesecih. 

Pogodba z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato so se dela šele 

začela, dela niso bila še obračunana. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena je bila projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacijskega omrežja v območju 

rekonstrukcije krožnega križišča v Ajševici. 

Pogodba z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato so bili projekti 

šele naročeni in niso še izdelani ter obračuni. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem 

obratovanju 578 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev postavke se pokriva strošek delovanja ČN OŠ Šempas, do sedaj so bila sredstva 

namenjena samo za kritje stroška elektrike (poleg  objekta čistilne naprave še za dve črpališči 

fekalne kanalizacije, ki še ni bila prenesena v upravljanje javnemu podjetju) in vodarine. Javno 

podjetje, ki skrbi za delovanje navedene čistilne naprave, v letošnjem letu še ni izstavilo računov 

za kritje stroškov vzdrževanja. V letošnjem letu je iz sredstev postavke predvideno tudi kritje 

stroška izdelave hidrogeološkega poročila za vodne vire Močila 1, 2, 3 in 4 ter Puštale. 

07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena je bila projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vodovoda po Cankarjevi ulici v novi 

Gorici in rekonstrukcijo vodovodnega omrežja v območju rekonstrukcije krožnega križišča v 

Ajševici. 

Pogodba z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato so bili projekti 

šele naročeni in niso še v celoti izdelani ter obračuni. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07098 Vodovod Branik 1.922 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za investicijski nadzor 

Vodovod Preserje od HŠ 14 do 5a. 

Razlaga glavnih odstopanj: Neizstavljen račun za dela v letošnjem letu za JV Preserje HŠ 14 do 

5a.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 
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07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 38.620 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču v Stari Gori se izvaja redno vzdrževanje parkov, nasadov, grobnih poljin za 

klasične pokope, površin za raztros pepela, ploščadi žarnega pokopališča in ostale infrastrukture 

ter poslovilnih objektov, in sicer: 

- pometanje dostopne in pokopaliških poti, parkirišč in ploščadi; 

- čiščenje sanitarij; 

- košnja zelenih površin; 

- vzdrževanje zelenic in nasadov; 

- vzdrževanje in peskanje grobnih poljin; 

- odvoz odpadkov ipd.; 

- odstranjevanje nevarnih in padlih dreves, obrezovanje nevarnih delov dreves z odvozom..., 

- popravilo dela pokopališke ograje; 

- popravilo klopi, košev. 

- vzdrževalna dela na pokopaliških objektih in ostali pokopališki infrastrukturi. 

- v zaključni fazi je tudi sanacija strojnih instalacij (ventilacija in hlajenje poslovilne dvorane). 

Razpoložljiva sredstva bodo predvidoma zadoščala za načrtovane naloge do konca leta 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 879 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnana je bila končna situacija ureditve poljin za klasične in žarne pokope na razširjenem delu 

pokopališča v Ravnici. 

V nadaljevanju bo v okviru razpoložljivih sredstev proračunske postavke naročena projektna 

dokumentacija za ureditev dostopa, rušitev in nadomestno gradnjo poslovilnega objekta na 

pokopališču na Gradišču in širitev pokopališča v Vitovljah in na Trnovem. 

Predvidoma bodo sredstva na proračunski postavki realizirana v celoti. 

07111 Ureditev parka Rafut 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila predobremenjena v višini 90 % za investicijsko vzdrževalna dela v 

parku Rafut zaradi pogojev razpisa. V zvezi z navedenim tudi ni bil izveden razpis tekočega 

vzdrževanja parka. Postavko je tako prevzela služba za investicije o čemer so tudi prejeli dopis 

takoj po obremenitvi postavke. 

07113 Praznična okrasitev mesta 49.992 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila božično novoletna krasitev mesta 2021/2022. V okviru te proračunske postavke 

se izvaja tudi praznično izobešanje zastav. 

07114 Splošna komunalna dejavnost 14.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti, ki so se izvajale v prvi polovici leta so naslednje: 
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- poravnani so bili stroški porabe vode na pitnikih in fontanah ter za namakanje nasadov na 

- širšem mestnem območju; 

- poravnani so bili računi za porabo električne energije na Bevkovem trgu ter za delovanje 

- fontan; 

- izvajajo se košnje na tistih nezazidanih površinah v lasti MO Nova Gorica, ki niso vključene 

- v koncesijsko urejanje in čiščenje javnih površin; 

- izvedena je bila sanacija fontane na Bevkovem trgu. 

Poleg navedenega pa bo naročeno tudi čiščenje navlake iz jezerca v Borovem gozdičku z uporabo 

čolna, vključno s čiščenjem dotoka in iztoka (zagotavljanje funkcioniranja kanalizacijskega 

zadrževalnika) in po potrebi tudi višinsko obrezovanje suhih delov dreves in spravilo lesa iz 

jezerca. 

Poravnani so bili tudi stroški za izdelavo geodetskega načrta kot osnovo za projektiranje meteorne 

kanalizacije in povezovalnega pločnika v Prvačini. 

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 289 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo in montažo urbane opreme v mestu ter za postavitev 

neprometnih usmerjevalnih tabel javnega značaja na območju MO Nova Gorica ipd.  

V zaključni fazi je izvedba pasjega parka ob Kolodvorski ulici v Novi Gorici. 

Predvidoma bodo razpoložljiva sredstva porabljena v celoti. 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje 

javnih  sanitarij 36.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

- plačani so bili računi za vzdrževalna dela v garažnih hišah; 

- poravnani so bili stroški za električno energije in omrežnino za garažne hiše in tržnico. 

- za redno vzdrževanje garažnih hiš. 

- poravnani so bili stroški za vzdrževanje javnih sanitarij v Solkanu; 

- v nadaljevanju potrebno pripraviti tudi dokumentacijo za večja vzdrževalna dela na 

predmetnih objektih.  

- izdelana bo tudi dokumentacija za ureditev javnih sanitarij  v Novi Gorici: 

Predvidevamo, da bodo sredstva na postavki zadoščala za načrtovane aktivnosti do konca leta. 

07117 Načrtovanje novih zelenih površin 35.245 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za zasaditev 28 dreves in 

odstranitev 2 suhih dreves v mestu Nova Gorica in bližnji okolici. V začetku leta se je 

odstranjevalo zapredke borovih prelcev. Naročeno je bilo redno letno vzdrževanje in upravljanje 

urbanih vrtovi pri Policijski postaji.  

V Prvačini se je na zgodovinskem drevoredu platan izvajalo vzdrževalne ukrepe na 45 drevesih 

ter odstranilo 5 posušenih dreves platane.  
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V parku za spomenikom NOB ter pred cerkvijo v Solkanu se je strokovno obrezalo 12 dreves. 

Zaključuje se projektna naloga PZI za izvedbo meteorne odvodnje v parku v Ozeljanu.  V kajak 

centru v Solkanu se zaključuje hortikulturna ureditev v betonskih koritih. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za namene 

naročanja dopolnjenega digitalnega katastra drevnine v mestu Nova Gorica. 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in 

dograditev komunalne infrastrukture) 4.250 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za najem območja parkirišča ob Društvu upokojencev Nova Gorica za 

potrebe gradnje odvodnika Koren 2. faza. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi 

za posamezne investicije in OPPN) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predobremenitve za: 

- izvedba supernadzora pri gradnji komunalne opreme (cesta z razsvetljavo v Rožni Dolini) po 

pogodbi o opremljanju, 

- svetovanje pri zaključevanju pogodbe o opremljanju za območje Majskih poljan, 

- izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne opreme na območju naselja Breg v 

Grgarju, 

- izvedbo snemanja cest na območju MONG. 

Prve tri alineje naj bi bile zaključene v letošnjem letu. Preostala sredstva so namenjena pripravi 

novih programov opremljanja oz. usklajevanju odloka o odmeri komunalnega prispevka, zaradi 

sprememb področne zakonodaje. 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke  v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za naročilo 

strokovnih preveritev in podlag. 

07122 Nakup zemljišč in stavb 30.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup parcel: kategorizirana občinska cesta 

Ajševica - Gmajna, Ajševica - loke, za krožno pot Branik- grad Rihemberk - Branik in za nekatere 

nekategorizirane občinske ceste. Za najemnine: začasna uporaba parcele za gradnjo odvodnika v 

Koren in za najem zemljišč za kontejnerska mesta (Solkan in Dornberk), za cenitve zemljišč, za 

notarske in prevajalske storitve, za plačilo davka na nepremičnine, za geodetske storitve. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva do koca leta delno porabljena za nakup parcel za zadrževalnik 

Liskur, za plačilo odškodnin za pravico graditi na podlagi služnostnih pogodb za odvodnik v Sočo, 

za najem zemljišč za kontejnerska mesta, za plačilo davka na promet nepremičnin, za geodetske, 

notarske storitve, za cenitve, za odkup zemljišč za cesto Grgar - Sv. Gora, za odkup parcel Grgar 

- Bitež, za odkup delov kategoriziranih občinskih cest na Banjšicah, za parcele, ki so dostopna pot 
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v PEC Kromberk, za odkup parcele, ki je del Cankarjeve ulice, parcele za ureditev priključka 

Gmajna na državno cesto v Zaloščah. 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V pripravi je naročilo za obnovo kamnitega ograjnega zidu ob dostopni poti v spominskem parku 

NOB na Trnovem. Ob križišču Kidričeve in Lavričeve ulice v Novi Gorici je bilo urejeno 

temeljenje spominskega obeležja. V nadaljevanju leta bodo izvedena tudi nujna vzdrževalna dela 

na spominskih obeležjih in nujna vzdrževalna dela v času pred 1. novembrom. 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 14.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o subvencioniranju prevoza pitne vode v MO Nova Gorica so bili plačani  

računi za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih na območjih, kjer 

niso zgrajeni javni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na javno 

vodovodno omrežje.  

V poletnem času se intenzivnost prevozov običajno poveča, čemur bo predvidoma sledila tudi 

poraba sredstev na tej postavki. 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo in dograditev kanalizacije na območju Nove Gorice. 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja razpisno dokumentacijo 

za izvedbo kanalizacije, v naslednjih dveh mesecih bomo izvedli razpis. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07150 Kanalizacija Rožna Dolina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovo in dograditev kanalizacije na območju Rožne Doline.  

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju. 

Izvedla se je sanacija porušene cevi na območju Pristave za katero še nismo prejeli obračuna, zato 

se še ni porabilo sredstev. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07160 Vodovod v Novi Gorici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidene so aktivnosti na rekonstrukciji vodovodnega omrežja po Novi Gorici, v sklopu 

izgradnje kolesarske steze po Cankarjevi ulici se bo rekonstruiralo del vodovodnega omrežja.  

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja razpisno dokumentacijo 

za izvedbo rekonstrukcije vodovoda, v naslednjih dveh mesecih bomo izvedli razpis. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 
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07161 Vodovod Rožna Dolina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidene so aktivnosti na rekonstrukciji vodovodnega omrežja po Vipavski cesti v Rožni Dolini. 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja končna situacija za 

izvedbo rekonstrukcije vodovodnega odsek 2 po Vipavski cesti. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 8.603 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se je izvedlo plačilo za  delovanje, vzdrževanje in ažuriranje 

podatkov programske opreme - merilnikov hitrosti. (program VI VOZITE in TerraGIS) 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za 

uskladitev in novelacijo dokumentacije ter za nadomestila za uporabo zemljišč. 

07192 Pločnik Dornberk - Draga 854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za dopolnitev PZI 

dokumentacije (hidrološko hidravlična analiza). 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

Proračunska postavka vključuje izgradnjo pločnika na odseku od zaključka I. faze (dostop do 

železniške postaje Dornberk) do križišča regionalnih cest oz. dostopa do zdravstvenega doma 

Dornberk. Z izbranim izvajalcem del podpisana gradbena pogodba. Dela se bodo izvajala v drugi 

polovici leta in se v letu 2022 zaključila. 

07196 Subvencija cene GJS - vodooskrba 7.038 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za pokrivanje subvencije cene vodooskrbe, skladno s sklepom 

sprejetim na 7. izredni seji mestnega sveta v obdobju od december 2021 do maj 2022. 

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 1.040 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za investicijski nadzor 

rekonstrukcije vodovodnega omrežja na ulici Marija Kogoja. 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja dokumentacijo za 

izvedbo vzdrževanja vodovoda. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 



 

 49 

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno 

energijo 134.931 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za izvedbo predelave toplotne postaje za objekt Ulica 

Gradnikove brigade 47, izvedbo toplotne postaje za pokriti bazen in dela razvoda daljinskega 

ogrevanja za športni park. 

07200 Avtobusna postajališča 401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena so bila manjša investicijsko vzdrževalna dela na enem postajališču mestnega prometa s 

prometnim znakom uredilo avtobusno postajališče na Trnovem. V izdelavi je projektna 

dokumentacija za ureditev štirih postajališč mestnega prometa v Rožni Dolini. Izdelane so bile 

idejne zasnove, smo v fazi pridobivanja projektnih pogojev in soglasij lastnikov zemljišč. 

07209 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki so namenjena za večja vzdrževalna dela na zbirnih centrih (vandalizem, prometne 

nesreče,...),  v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker to ni bilo potrebno. 

07214 Kanalizacijsko omrežje TB planote 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

V prvi polovici dve neuspešni evidenčni naročili za izdelavo dokumentacije. 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 23.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti so v teku okviru proračunske postavke in potekajo skladno s časovnim načrtom. 

Realizacija pa je naslednja: 

- Izvedena je bila asfaltacija krajšega odseka kategorizirane občinske ceste JP Kozaršče- Vratca,  

- v izvajanju je sanacija vozišča in izvedba asfaltne prevleke odseka kategorizirane občinske 

ceste LC 284012 Bate- Banjšice; 

V  usklajevanje je projekt ureditve odvodnje in povezovalnega pločnika v Prvačini ob 

kategorizirani občinski cesti JP 787 181. 

V pripravi je potrebno gradivo oz. dokumentacija za izvedbo javnih naročil za naslednje 

rekonstrukcije in sanacije oziroma za večja vzdrževalna dela v skladu z zastavljenimi cilji 

proračunske postavke. 

Pri načrtovanih posegih bo upoštevan tudi potrjen Strateški načrt dostopnosti MO Nova Gorica. 

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za 

izvedbo za to in naslednje proračunsko obdobje. 
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07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za izgradnjo povezovalnega voda in črpališča za 

izcedne vode iz spodnjega nivoja odlagališča. 

Izdelana je projektna dokumentacija, do konca leta bo izvedeno javno naročilo in izvedba del. 

07229 Kanalizacija  Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena zaradi negativnega mnenja 

Slovenskih železnic na projektantsko rešitev. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij 94.905 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah so bila izvajana v skladu s koncesijsko pogodbo in s 

potrjenim letnim programom izvajanja koncesijskih del izvajalca Komunala Nova Gorica d.d.. 

Tudi v nadaljevanju se bodo izvajale aktivnosti rednega vzdrževanja cest, kot je določeno s 

potrjenim letnim programom. 

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 350.914 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah so bila izvajana v skladu s koncesijsko pogodbo in s 

potrjenim letnim programom izvajanja koncesijskih del. Izvajalec del je koncesionar Kolektor 

CPG d.o.o. Nova Gorica. Tudi v nadaljevanju se bodo izvajale vse aktivnosti, ki jih predvideva 

potrjen letni program in so nujne, da se ceste ohranja vsaj v takem stanju, da je zagotovljena 

osnovna prometna varnost. 

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 392.595 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se izvaja gospodarska javna služba "urejanje in čiščenje javnih 

površin na območju mesta Nova Gorica" na podlagi pogodbe o koncesiji in potrjenega letnega 

programa izvajanja del izvajalca Komunala Nova Gorica d.d. 

Aktivnosti so naslednje: 

- pobiranje navlake na odprtih javnih površinah, praznjenje košev za odpadke in odvoz teh 

- odpadkov, 

- pometanje in v manjšem obsegu tudi pranje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin, 

- vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, 

- okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje dreves in korit v sušnem 

- obdobju ipd.), 

- vzdrževanje fontan, pitnikov in druge komunalne opreme. 

Aktivnosti se bodo redno v skladu s potrjenim letnim programom izvajale tudi v drugi polovici 

leta. 
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07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna 

naselja 98.681 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se izvaja gospodarska javna služba "urejanje in čiščenje javnih 

površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava" na podlagi pogodbe o 

koncesiji in potrjenega letnega programa izvajanja del, izvajalca Želva d.o.o. Ljubljana. 

Izvajale so se naslednje aktivnosti: 

- pobiranje navlake na odprtih javnih površinah, praznjenje košev za odpadke in odvoz teh 

- odpadkov, 

- pometanje in v manjšem obsegu tudi pranje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin, 

- vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, 

- okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje dreves in korit v sušnem 

- obdobju ipd.), 

- vzdrževanje druge komunalne opreme. 

Aktivnosti se bodo redno izvajale v skladu s potrjenim letnim programom tudi v drugi polovici 

leta. 

07240 Priprava projektov 50.339 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za pripravo investicijskih 

projektov (za zasnove investicijskih projektov in programov, promocijskih brošur, podobno) ter 

za strokovno pomoč pri pripravi projektnih predlogov za pridobitev sofinanciranja. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07244 Vzdrževanje hidrantov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj evidentira hidrante, ki so potrebni 

vzdrževanja v letošnjem letu. Stanje hidrantov se vnaša v aplikacijo, ki je namenjena evidentiranju 

hidrantov. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za dograditev javen razsvetljave Cankarjevega naselja, 

na katero so bila pridobljena vsa potrebna soglasja. Izbran je bil izvajalec del, izvajalec 

strokovnega nadzora in izdelovalec varnostnega načrta. Sama dela se bodo predvidoma začela 

izvajati v mesecu juliju in bodo predvidoma trajala dva meseca.  

Del sredstev bo porabljen za kritja stroška izločitve prižigališč javne razsvetljave iz 

transformatorskih postaj v lasti Elektro Primorska. 



 

 52 

07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke prvi polovici leta niso bila porabljena, ker se je pogodba o izvedbi 

investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. podpisala 

v mesecu maju. Zato se sedaj pripravlja dokumentacijo za izvedbo vzdrževanja kanalizacije. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje 

semaforjev 9.139 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacijo izkazujejo zgolj stroški za električno energijo in omrežnina za delovanje semaforjev. 

Redna vzdrževalna dela se izvajajo v sklopu koncesije za vzdrževanje cest. Zaradi dotrajanosti in 

slabo dobavljivih nadomestnih delov pa je nujna zamenjava mikro računalniških krmilnih naprav 

v križišču Erjavčeve z Delpinovo ulico in v križišču Vojkove ulice s Kidričevo cesto ter v 

semaforski napravi pod Kapelo. V pripravi je gradivo za javno naročilo.. 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

Razlaga: pogodba z VIK-om podpisana v maju. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 7.796 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dograjena je bila JR ob Rutarjevi 4 ter urejena JR ob Bazoviški ulici v novi Gorici. V fazi oddaje 

naročila je tudi dograditev JR ob vrtni ulici v Novi Gorici. V nadaljevanju leta bo naročena 

minimalna dokumentacija za širitev mreže javne razsvetljave, na prometnih površinah, glede na 

razpoložljiva sredstva bo dograjeno omrežje, kjer je to potrebno zaradi zagotavljanja prometne in 

splošne varnosti. 

07265 Vodovod Vitovlje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pridobiva gradbeno dovoljenje za 

izvedbo Vodohrana Vitovlje. Nato se bo pripravlja razpisno dokumentacijo za izvedbo vodohrana. 

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo izvedlo razpis. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta ni bilo aktivnosti, ki pa se bodo predvidoma začele v drugi polovici leta. 
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07269 LAS - V objemu sonca 20.844 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za sofinancirala delovanje 

LAS V objemu soncu, ki ga upravlja RRA Severne primorske d.o.o. in predstavlja javno-zasebno 

partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju Strategije lokalnega 

razvoja danega območja. 

07271 Kanalizacija Gradišče 4.432 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za nadomestila za uporabo 

zemljišč.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in  Odvodnik Soča 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke niso bila porabljena v prvi polovici leta.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za izdelavo 

projektne dokumentacije. 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pripravi akcijskega načrta na podlagi potrjene Trajnostne 

urbane strategije. Načrtujemo, da bo akcijski načrt pripravljen do konca oktobra, postavka bo do 

konca leta realizirana v celoti. 

07275 Krožišče Ajševica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila še aktivirana. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. V 

februarju je bila podpisana tripartitna  pogodba med naročnikom Direkcijo RS za infrastrukturo, 

sofinancerjem MONG in izvajalcem del  GODINA gradbeništvo in inženiring d.o.o. Dela se 

izvajajo in bodo zaključena v letu 2022. 

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je v prvem polletju izvedla naročilo študije plovnosti reke Vipave, ki 

bo delno financirana s te postavke (v sklopu, ki se vsebinsko nanaša na projekt). Sredstva v okviru 

projekta bodo pokoriščena v celoti do konca junija, ko se bo projekt tudi uradno zaključil. Glavnina 

aktivnosti (protipoplavni nasip v Prvačini, nabava opreme) je bila izvedena že v letih 2020 in 2021. 

07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v 

zapiranju 194.043 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena pokritju stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega odlagališča Stara 

Gora. Večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov (površinskih in podzemnih 
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vod ter odlagališčnega plina), strošek najema in delovanja čistilne naprave, strošek tekočega 

vzdrževanja (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), strošek dela ter drugi tekoči stroški (elektrika, 

voda, čiščenje jaškov, varovanje...).  

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov nastalih v obdobju od novembra 2021 do aprila 

2022. Del stroškov mestni občini povrnejo ostale občine, ki uporabljajo zbirni center CERO v Stari 

Gori. 

07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
 2.369 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu so prispele štiri vloge, od tega sta bili izplačani dve subvenciji fizičnim osebam, 

ena vloga je v reševanju, ena pa je bila poslana v dopolnitev. Realizacija postavke je odvisna od 

števila vlog in višine odobrenih sredstev. 

07281 Prenova zunanjih površin v Cankarjevem naselju 877 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev je bila načrtovana za drugo polovico leta. Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca 

leta porabljena v celoti. 

07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu smo izdelali projektno nalogo za pripravo IZP projektne dokumentacije za 

območje Rožne Doline. Predvidevamo, da bodo usklajevanja z DRSI potekala v drugi polovici 

leta. Nekaj izdelave izvedbene dokumentacije je v teku. Za preostala sredstva načrtujemo 

naročanje IDZ dokumentacije za manjše območje. 

07284 LAS - Hiša aleksandrink 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki v prvi polovici še ni bilo koriščenja sredstev. Projekt je v fazi potrjevanja za pridobitev 

sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je namreč 

zahtevalo, da se za  objekt hiše aleksandrink, ki je na parceli s parcelno št. *5/1 k.o. Prvačina 

pridobi uporabno oziroma odločbo o objektu dolgotrajnega obstoja. Izvedba projekta se bo pričela 

v avgustu 2022. 

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja seznam strojnih naprav, 

ki so potrebne vzdrževanja v letošnjem letu.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07287 Kanalizacija Solkan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti.  

Razlaga glavnih odstopanj: pogodba z VIK-om podpisana v maju. Neizstavljen račun za dela Pod 

Vinogradi. 
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07288 Vodarna Mrzlek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja seznam strojnih naprav, 

ki so potrebne vzdrževanja v letošnjem letu.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07300 Projekt VIPava 8.221 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za pridobitev potrebnih 

zemljišč za brv Pekel. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti, ob 

predpostavki, da bo postopek za izbiro izvajalca potekal brez zapletov. Razpisno dokumentacijo, 

ki bo pripravljena v juliju mesecu mora potrditi Ministrstvo za okolje, sledi objava. MONG je v 

maju vložila zahtevek za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujemo v juliju mesecu. 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice
 29.063 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za izdelavo projektne 

dokumentacije, plače zaposlenih na projektu ter za delovanje Centra trajnostne mobilnosti in 

aktivnosti povezane s trajnostno mobilnostjo v Mestni občini Nova Gorica. Ureditev površin za 

kolesarje in pešce vzdolž Cankarjeve ulice se bo pričela v drugi polovici leta 2022. 

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena je bila projektna dokumentacija za izvedbo za Obnovo magistralnega vodovoda DN700 

mm odsek Žogica - Cankarjeva ulica. Potrebno je pridobiti še mnenje Slovenskih železnic za 

gradnjo v varovalnem pasu železniške proge. 

Pogodba z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato so bili projekti 

šele naročeni in niso še izdelani ter obračuni. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO 6.733 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izplačilu plače zaposlene na projektu. 

07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

Razlaga: pogodba z VIK-om podpisana v maju. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 
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07307 Varna pot v šolo Branik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila aktivirana. Parcelacija zemljišč na 

odseku II. faze izgradnje pločnika je bila izvedena. Po potrditvi elaborata na  Geodetski upravi 

Nova Gorica se lahko sklenejo pogodbe s tangiranimi lastniki. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti (ob 

predpostavki, da se pravočasno zaključi postopek na Geodetski upravi). 

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe vodooskrbe 

ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 

MONG 156.070 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za pokrivanje subvencije cene odvajanja in čiščenja odpadne 

vode ter čiščenja greznic, skladno s sklepom sprejetim na 7. izredni seji mestnega sveta v obdobju 

od december 2021 do maj 2022. 

07316 Urejanje severnega dela Solkana 5.882 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za vzpostavitev obstoječega stanja pred uvedbo 

testne prometne ureditve, skladno s pobudo stanovalcev ter sprejetim stališčem KS Solkan.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 

Aglomeracija Kromberk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za dograditev kanalizacije znotraj aglomeracije 1515 Kromberk. 

Pridobljena so bila vsa gradbena dovoljenja za 12. odsekov. 

Dopolnjena je bila vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Pogodba o izvedbi investiciji in 

opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v 

mesecu maju, zato se sedaj pripravlja razpisno dokumentacijo za izvedbo vseh 12. odsekov, v 

naslednjih mesecih bomo izvedli javno naročilo za izvedbo. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07318 Mestna kartica 12.192 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z javnim podjetjem Mestne storitve d.o.o. je bila sklenjena pogodba za upravljanje sistema Mestne 

kartice. Pogodba je bila sklenjena za obdobje od oktobra 2021 do decembra 2022. Iz sredstev 

postavke se podjetju Telekom Slovenija plačuje tudi delovanje celotnega sistema mestne kartice. 

Od konca lanskega leta je možno z mestno kartico oz. aplikacijo Sitium plačevati parkirnino na 

plačljivih parkiriščih. 

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR 5.445 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt se je uspešno zaključil 31. 1. 2022. Sredstva so bila v celotni porabljena. 
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07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena ureditvi meteorne odvodnje na različnih lokacijah na območju celotne 

občine. Proračunska postavka je predvidena za urejanje posameznih odsekov meteorne 

kanalizacije, ki so bodisi poddimenzionirani, dotrajani ali neustrezni. V letu 2022 je predvidena 

Ureditev odvodnjavanja v Spodnji Branici, Cvetrožu in Liskurju.  

Sredstva niso še bila porabljena zaradi težav z odkupi in služnostjo na zemljiščih po katerih bo 

potekala meteorna kanalizacija. 

07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku169.169 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključila se je prva faza izvedbe kolesarske poti v Solkanskem športnem parku in izvaja se druga 

faza, ki bo zaključena v drugi polovici leta 2022. 

07328 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila aktivirana. Investicija je zaključena. 

Planirana sredstva pokrivajo stroške izvajanja nadzora (zaradi težav v podjetju, račun ni izstavljen) 

07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 927 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za ureditev zasaditev na 

Kidričevi ulici. Izdelava projektne dokumentacije za obnovo celotne poteze se bo predvidoma 

pričela v drugi polovici leta 2022. 

07331 Vodovod Dornberk - Zalošče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

Razlaga: pogodba z VIK-om podpisana v maju. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07332 Vodovod Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja terminski plan za 

izvedbo rekonstrukcije vodovodnega omrežja (po odsekih) v Prvačini. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

07333 Vodovod Šempas - Ozeljan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

Razlaga: pogodba z VIK-om podpisana v maju. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 
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07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - Liskur0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvem polletnem obdobju niso bila porabljena, zaradi neznanih 

vhodnih podatkov potrebnih za izvedbo naročila Hidrološko hidravlične analize odvodnjavanja in 

zadrževanja iz območja OPPN v skladu s področno zakonodajo. Do pridobitve vhodnih podatkov 

ni mogoče izvesti prej omenjenega naročila in nadaljevati s postopkom priprave OPPN.  

Vhodni podatki s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode bodo pridobljeni v 

drugi polovici letošnjega leta in takrat bo možno nadaljevati s pripravo vseh potrebnih dokumentov 

in postopkom SD OPPN Rožna Dolina III. 

07336 LAS - konjeniške poti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je v fazi potrjevanja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nosilec projekta 

je LAS) in še ni v fazi izvedbe, zato sredstva na proračunski postavki še niso bila koriščena. 

07337 Revitalizacija čezmejne pešpoti na Kapelo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila aktivirana. V aprilu in maju sta bila 

izvedena dva neuspešna evidenčna postopka za izbiro izvajalca del (prvi brez ponudb, drugi s 

ponudbo, ki presega mejo evidenčnega postopka). Postopek se nadaljuje z javnim naročilom kot 

naročilo male vrednosti.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti oz. bodo 

potrebna dodatna sredstva. 

07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku
 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevzete so obveznosti za dopolnitev hidrološko hidravlične študije in postopkov nakupov 

zemljišč. Realizacije še ni bilo, vendar bodo sredstva predvidoma porabljena v tekočem 

proračunskem letu. 

07346 Regulacija potoka Liskur 13.420 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena. Projektna dokumentacija 

DGD za regulacijo vodotoka Liskur in rekonstrukcijo lokalne ceste se je kasneje izkazala kot 

neustrezna. V dogovoru z DRSV je bila pripravljena projektna naloga za izbor projektanta, ki bo 

izdelal DGD in PZR za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja 

suhega visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju 

Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe. Z namenom preveritve umestitve suhih 

zadrževalnikov v prostor in pridobitve mnenja nosilcev urejanja prostora je bila naročena in je v 

zaključni fazi izdelave idejna zasnova IZP - "Izvedba protipoplavnih ukrepov na Liskurskem 

potoku - izgradnja suhih zadrževalnikov".  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za namen 

naročila projektne dokumentacije. 

Odstopanje od predvidenega plana je predvsem zaradi spremembe vhodnih hidroloških podatkov, 

ki so stanje na projektu bistveno spremenili. Rešitve, ki jih je predhodna dokumentacija 

predvidevala pa z vidika poplavne varnosti niso bile sprejemljive. Do konca leta 2022 se načrtuje 
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naročilo in priprava projektne dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za 

izvedbo protipoplavnih ukrepov. 

07349 LAS "Supanje po Vipavi" 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti predobremenjena - aktivnosti v projektu v katerih je, 

kot projektna partnerica sodelovala Mestna občina Nova Gorica in so se nanašale na dogodek 

Spust po Vipavi, so bile v celoti realizirane v mesecu juniju. 

07350 Operativni stroški priprave projektov 22.642 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2022 je bila izdelana (oz je v zaključni fazi izdelave) projektna dokumentacija: 

- projekt za izvedbo (PZI) prenove telovadnice in ureditve atrijev pri OŠ Kozara, 

- novelacija idejne zasnove projekta (IZP) rekonstrukcije in prizidka OŠ Solkan, 

- idejna zasnova projekta (IZP) gradnje mrliške vežice Kromberk, 

- projektna dokumentacija za prometno ureditev in eko otok v Grgarskih Ravnah, 

- projektna dokumentacija za ureditev eko otoka na Streliški ulici. 

V teku je izdelava sledeče projekten dokumentacije: 

- sprememba namembnosti za dva objekta 

Planirana je bila tudi oddaja naročila in začetek izdelave projektne dokumentacije za celovito 

prenovo stavbe OŠ Frana Erjavca, vendar naročilo ni bilo oddano zaradi previsokih vrednosti 

prejetih ponudb. 

V planu je še naročilo izdelave projektne dokumentacije za odvodnik v Sočo in protipoplavne 

ukrepe na področju Liskurja. 

07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila porabljena. Izbrane so bile tipske 

nadstrešnice. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti za namen 

izvedbe avtobusnih postajališč. 

V pripravi je razpisna dokumentacija za objavo javnega naročila za izbor izvajalca del. 

07353 OPPN ob železniški - Majske poljane 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba o prenosu zemljišč, ki so na območju Majskih poljan in so namenjena komunalni 

infrastrukturi (cesta, kolesarska steza in pločnik), na MONG, je v fazi dokončnega oblikovanja in 

usklajevanja.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 
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07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti 4.758 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku je doprojektiranje obvozne ceste Grgar- Sv. Gora na odseku Zagomilo-Slatna pri Grgarju. 

Na tem odseku je bila izvedena tudi parcelacija za potrebe odkupov zemljišča. v pridobivanju so 

soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

V fazi izvedbe je tudi sanacija vozišča in asfaltna prevleka odseka LC Bate - Lohke. 

V pripravi je tudi gradivo za oddajo JN za sanacije, asfaltacije in nujne asfaltne prevleke 

kategoriziranih cest na obravnavanem območju. 

07355 Krepitev socialnih funkcij v gozdu Panovec 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za gozdove, območna enota Nova Gorica nam je pripravil popis potrebnih del za izvedbo 

vzdrževanja rekreacijskih poti v gozdu Panovec, poteka zbiranje ponudb. Izvedba je predvidena 

konec poletja. 

07356 Vzdrževanje infrastrukture v najemu 2.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z javnim podjetjem Mestne storitve d.o.o. je bila sklenjena pogodba za investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture, ki jo ima podjetje v najemu. Iz sredstev postavke je bila financirana obnova enega 

parkomata, ki ga ima podjetje v najemu. 

07357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju priprave projektne dokumentacije za cesto v 

pristojnosti države. Ocenjuje se, da v letošnjem letu sredstva ne bodo porabljena v celoti zaradi 

dinamike priprave naročila projektne dokumentacije. 

07358 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča 1.958.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišč (parkirišče) 

okrog objekta. 

07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu 

spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil na pobudo Konzorcija vinarjev spodnje Vipavske doline, ki je član LAS v 

objemu sonca pripravljen projektni predlog in potrjen s strani Upravnega odbora LAS, kot projekta 

LAS, ki bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, preko Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt se bo pričel izvajati v juliju. Nosilec projekta je LAS za 

razvoj. MONG sodeluje v aktivnostih vzpostavitve tematskih info točk, promociji in pripravi 

zasnove za vzpostavitev tehnološkega inkubatorja za kmetijstvo v Dornberku. 
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08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne 

spremembe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za postavitev šotora v ŠPS za namen informatorja. Do konca leta bodo 

bila sredstva porabljena za financiranje različnih akcij z namenom osveščanja glede podnebnih 

sprememb. 

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja5.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za organizacijo javnih razprav v sklopu parkirne politike ter za 

projektno dokumentacijo enoslednice Škabrijelka. Preostanek sredstev se bo porabil še za 

organizacijo ETM 2022. 

08005 Ekološka merilna postaja 499 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje, gostovanje in servisiranje programa Zrak.  

Do konca leta bomo poravnali še stroške elektrike metoerološke postaje na lokaciji Mostovna. 

Finančna sredstva bodo bila v celoti porabljena. 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 167 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sklenjena je pogodba za monitoring stanja površinskih voda v MONG. Vzorčenje bodo opravili v 

jeseni 2022. Sredstva na PP bodo v celoti porabljena. 

08008 Strateški prostorski akti 5.734 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za pridobitev analize 

obstoječe stanovanjske gradnje na južnem robu Nove Gorice za potrebe postopkov za določitev 

funkcionalnih zemljišč.  

Do konca leta 2022 je predvideno plačilo opravljenega dela za postopek SD7 OPN do faze priprave 

predloga, priprave prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje prostora na razvojnih lokacijah, 

strokovnih podlag za sistematični pristop k urejanju kampov na območju občine, strokovne 

obrazložitve v zvezi z območjem redkih poplav med Kolodvorsko in Prvomajsko ulico ter prve 

faze stališč do pobud. 

08009 Izvedbeni prostorski akti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke  v prvi polovici leta niso bila porabljena.  

So pa v celoti vključena v predobremenitev za pripravo stališč do vseh dosedanjih pobud za 

spremembo OPN. 

08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 11.498 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bila sredstva, kot je bilo predvideno, porabljena za vzdrževanje sistema 

izposoje koles, skladno s 3- letno pogodbo o vzdrževanju z izvajalcem, podjetjem Nomago. 
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08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO 690 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za infrastrukturo oddala vlogo za 

neposredno potrditev operacije v okviru CTN – 2. faza. Usklajevanje popolne vloge z omenjenim 

Ministrstvom je trajalo dlje, kot je bilo prvotno predvideno, zato je prišlo tudi do zamika izvedbe 

investicije. Izvedba JN se bo tako začela v poletnih mesecih 2022, sama GOI dela in nameščanje 

opreme (postajališč) ter dobava koles pa v času od septembra 2022 do začetka prihodnjega leta. 

Nastali strošek na postavki je strošek izdelave promocijskega videa za uporabo sistema izposoje 

koles. 

08025 Namakalni sistem Vogršček 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpisana sta bila pogodba o prenosu lastninske pravice ter upravljanje in vzdrževanje 

namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček z države na občine, ter medobčinski sporazum 

o sodelovanju na projektu tehnološke posodobitve tega sistema.  

Pri projektu sodelujejo poleg MONG še Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, 

Občina Miren-Kostanjevica in Občina Ajdovščina. V nadaljevanju se pod koordinatorstvom 

Občine Šempeter-Vrtojba pričakuje priprava investicijske in projektne dokumentacije ter vloge 

(prijave) za kandidiranje za sredstva namenjena prenovi razvodnega sistema. 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in 

prvenstev 72.288 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko postavke 09002 se je v prvi polovici leta financiralo Goriški praznični december v letu 2021 

(izvedba prenovljene okrasitve centra mesta, soorganizacija Prazničnega radia v mestu, priprava 

promocijskega materiala za Goriški praznični december, izvedba knjižnega sejma, zavarovanje in 

varovanje, izvedba praznične tržnice na Delpinovi ulici), soorganizacijo prireditve Gregorjevo 

(plačilo izvajalcev in določenega dela infrastrukture), izvedba Odprte kuhne na Delpinovi ulici 

(najem stojnic, zapora ceste, čiščenje po prireditvi), soorganizacija Dežele prijateljev (plačilo 

nekaterih izvajalcev). 

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 31.847 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija je nižja od predvidene, saj sta dva izvajalca prekinila tripartitno pogodbo. Večina pa 

jih ni začela točno s 1.1.2022.  

Poleg tega pa ima en izvajalec delavca v daljšem bolniškem staležu. 

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj 

kmetijstva 2.265 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena javnemu razpisu za področje kmetijstva in se dodeljujejo kot državne 

pomoči, deloma po pravilih za skupinske izjeme in deloma za pomoči de minimis po veljavnem 

odloku za finančno perspektivo 2014-2020. Veljavnosti odloka sta nam v skladu z navodili 

Evropske komisije pristojni ministrstvi podaljšali do konca leta 2023. Za prvi del razpisa so bile 

izdane odločbe, za drugi del se zbirajo prijave do začetka septembra. Realizacija v prvi polovici 

leta gre za izplačilo dodeljene pomoči po pritožbi iz preteklega leta. 
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09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 7.013 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bili pokriti: prvi del zneska iz odločbe FURSa za pristojbine vzdrževanja 

gozdnih cest, odstranjevanje zarasti na kmetijskem zemljišču v lasti občine po odločbi kmetijskega 

inšpektorja in plačilo vzdrževanja pomladanskih in poletnih del na vzdrževanju zbirke vrtnic na 

Kostanjevici. 

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena javnemu razpisu za pomoči društvom. Javni razpis bo objavljen v avgustu 

ali septembru. 

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S prijavami na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: 

AKTRP) smo v letu 2021 za kompleks Mandrija in v letu 2022 za komplekse Kamnovec, Komuni 

in Logi pridobili odločbe o sofinanciranju izvedbe projektov izvedbe agromelioracij na 

komasacijskih območjih na navedenih kompleksih. Po v prijavi in odločbah navedenih terminih 

bi morali z izvedbo začeti v sredini letošnjega leta. V okviru del, predvidenih za letos, bi morali 

opraviti ureditev mej na obodu predvidenih komasacij in izvesti razgrnitev obstoječega stanja. To 

pa v teh terminih ni možno zaradi zakonskih rokov sodelovanja strank, pa tudi zaradi sprememb 

novega Zakona o katastru nepremičnin in informacijske prenove informacijskega sistema katastra 

na Geodetski upravi. Zato bomo dela pričeli takoj, ko bo to izvedljivo in jih zaključili predvidoma 

v sredini naslednjega leta. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 22.954 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z veljavno zakonodajo so lokalne skupnosti dolžne skrbeti za zapuščene živali na svojem 

območju. Sredstva te postavke so namenjena odlovu in oskrbi zapuščenih živali v skladu s 

koncesijsko pogodbo. 

09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva 

za delovanje 44.302 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica kot soustanoviteljica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 

skladno z pogodbo o delovanju Javnega sklada sofinancira stroške delovanja Javnega sklada . 

09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

sredstva so namenjena spodbujanju razvoja visoko tehnološkega gospodarstva in se dodeljujejo  

preko javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih projektov  podpornih institucij. Javni razpis  je 

zaključen, v teku je ocenjevanje vlog, ki so prispele na javni razpis. Sredstva bodo predvidoma 

razdeljena konec meseca junija v letošnjem letu 
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09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke se skladno Pogodbo o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v Severno 

Primorski (Goriški razvojni) regiji sofinancira razvojne naloge na regionalnem nivoju po 

pogodbenih obdobjih. MONG je v juniju prejela prvi zahtevek, ki bo plačan  v juliju. 

09030 Sabotin - Park miru 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo mesečnih računov 

za vzdrževanje in urejanje Sabotina – Parka miru. 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 7.781 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za ureditev dostopne poti do 

vzletišča Lijak, podpisana je bila letna pogodba o sodelovanju v projektu mreža postajališč za 

avtodome v Sloveniji, ter prevzete obveznosti za izdelavo podrobnih popisov del za izvedbo 

urejanje turistične infrastrukture. 

09035 Sredstva za programe - Turistična društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na razpisu so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva 14 turističnim društvom. Večina prireditev 

se odvija v poletnem času, društva pa imajo čas do 15. novembra za oddajo zahtevkov za izplačilo 

sredstev, zato pričakujemo celotno realizacijo v drugem polletju. 

09047 Gospodarjenje z gozdovi 60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena gospodarjenju z gozdovi v lasti občine. Poleg ostalih del sodijo v to 

postavko tudi stroški sanitarne sečnje, v kolikor odkazan poškodovan les ne pokriva stroškov 

sečnje v skladu z določili odločbe, ki jo je izdal Zavod za gozdove. Za ta namen so bila porabljena 

sredstva v prvi polovici leta.  Sredstva bodo do konca leta porabljena za ostala potrebna dela. 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 3.632 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena stroškom zunanjih svetovalcev pri pripravi prijav za 

mednarodne in regionalne razpise. V prvem polletju so bila porabljena za pomoč pri pripravi 

prijave za prenovo vile Rafut v okviru razpisa Ministrstva za kulturo, prijavi projekta Thriving 

Communities v okviru programa Life in pripravi usklajenosti strategij z izhodišči v Trajnostni 

urbani strategiji. 

Glede na to, da se pričakuje več razpisov v drugem polletju 2022, bo postavka v celoti realizirana. 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za to postavko prejmemo iz dela koncesnine, ki jo lovske družine plačujejo državi za 

upravljanje lovišč. Sredstva porabimo v skladu z odlokom v znesku, ki ga s sklepom dobimo 

zadnje dni junija. 
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09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje 

komunalnega prispevka in nakupa zemljišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva  se dodeljujejo preko javnega razpisa za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih 

in obrtnih objektov ter objektov za razvoj raziskovalno razvojne in turistične  dejavnosti.   Javni 

razpis bo objavljen konec avgusta letošnjega leta in bo subvencioniral komunalni prispevek 

investitorjem, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem   in so ali bodo  v obdobju  od 1.1. 2019  do 

31.12. 2022 plačali komunalni prispevek za gradnjo obrtnih in proizvodnih objektov ali objektov 

za razvoj turistične in razvojno raziskovalne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica. 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih 

investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 2.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in razvoja. Javni razpis je zaključen , poteka ocenjevanje prispelih vlog. Po 

zaključku postopka ocenjevanja bodo izdane odločbe in z izbranimi prejemniki podpisane 

pogodbe  o dodelitvi sredstev. Sredstva se dodeljujejo po realizaciji  prijavljenih investicij in sicer 

je rok za realizacijo  najkasneje do 30.9. 2022. 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih 

aktivnosti podjetij 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastalih razmer po epidemiji COVID se za objavo javnega razpisa  za udeležbo podjetij na 

sejmih doma in v tujini nismo še odločili. Spremljamo razmere in če bodo še naprej ugodne bomo 

javni razpis objavili v septembru letošnjega leta 

09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov 10.693 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so del koncesnine, ki jo upravljalec državnih gozdov plačuje državi za 

posekan les v državnih gozdovih. Del sredstev iz te proračunske postavke porabimo za vzdrževanje 

gozdnih cest in lokalnih poti, ki so bolj obremenjene zaradi povečanega odvoza lesa, del ga 

porabimo za vzdrževanje in gradnjo proti požarnih presek, del pa za vzdrževanje poljskih poti, ki 

so v lasti Mestne občine Nova Gorica. Porabljena sredstva so krila stroške vzdrževanja 

protipožarne preseke Biškovec (Banjšice) na relaciji Polešč - Berbirk. 

09081 Ureditev vaškega jedra Lokve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki še niso bila porabljena sredstva, ker poteka priprava naročila predvidene urbanistično 

arhitekturne zasnove. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki porabljena do konca 

leta. 

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk
 900.321 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačila izvajalcu del, 

inženirja, ter koordinatorja za delo. 
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Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena skladno s 

terminskim in finančnim planom. 

09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 1.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je bil dokončan center za obiskovalce Sabotin – park miru in odprt za javnost. 

V drugi polovici leta je predvidena še izdelava promocijskega materiala. 

09084 Delovanje javnega zavoda za turizem 144.836 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za materialne stroške in plače zaposlenih Javnega 

zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Nakazila materialnih stroškov se izvajajo po 

dvanajstinah, plače zaposlenih pa na podlagi obračuna. Realizacija je skladna z načrtovano 

09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva 5.553 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pretežno se sredstva v okviru postavke dodeljujejo  preko javnega razpisa za sofinanciranje 

projektov podpornih institucij. Razpis je zaključen, trenutno poteka  ocenjevanje  prispelih vlog . 

Po zaključku ocenjevanja bodo sredstva razdeljena prejemnikom glede na razpoložljiva sredstva  

in glede na število točk, ki so jih prijavitelji dosegli v postopku ocenjevanja . Z sredstvi podpiramo 

projekte podpornih institucij na področju razvoja obrti in podjetništva.  Del sredstev pa je 

namenjen tudi sofinanciranju festivala obrti in podjetništva, ki se bo odvil v septembru. 

09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku je priprava in podpis pogodbe za pripravo strategije razvoja kmetijstva z izbranim 

izvajalcem. 

09091 Samooskrba Vipavske doline 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu nadaljujemo s projektom "Tržnica na Brjaču.". Sredstva bodo skladno s 

podpisano pogodbo namenjena promociji in vzdrževanju spletne strani. Dela še niso zaključena, 

zato sredstva še niso realizirana 

09092 Projekt CHIMERA 46.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvedbi projekta Chimera v okviru programa Interreg Mediterranean. 

Projekt je financiran v višini 85% iz evropskih in 15% iz lastnih sredstev, in sicer za pokrivanje 

stroškov zaposlene na projektu (v višini 40%) in zunanjih izvajalcev. 

V prvem polletju leta 2022 so bile izvedene vse aktivnosti, ki so predvidene po prijavnici in 

pogodbi o izvajanju projekta, in sicer:  

Koordinacija deležnikov Xcentra v sklopu projekta Chimera Plus; 

Organizacija srečanja delovne skupine; 

PR in komunikacijske storitve; 

Priprava akcijskega načrta za spodbujanje vloge kulturnih in kreativnih industrij na osnovi 

Frontrunnerja »Rijeka« 
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Sodelovanje pri organizaciji končnega on-line transnacionalnega dogodka; 

Sodelovanje pri pripravi vsebin in administriranje spletnih strani projekta: Interreg MED (interreg-

med.eu), ChIMERA (interreg-med.eu); 

Priprava, oblikovanje in objava promocijskih ter PR sporočil glede na izveden akcijski načrt. 

Projekt se zaključi 30.6.2022. Zaradi omejenih možnosti za izvedbo aktivnosti v času covida 19, 

predvsem z vidika organizacije fizičnih dogodkov, postavka ne bo v celoti realizirana. Predvideva 

se, da bo realizacija 80%. 

09093 Strokovne podlage za plovnost po reki Vipavi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpisana je pogodba za izdelavo strokovnih podlag za plovnost po reki Vipavi. Realizacije še ni 

bilo, vendar glede na terminski plan bodo sredstva porabljena do konca tekočega proračunskega 

leta. 

09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična 

turistična znamenitost destinacije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 niso bila porabljena. V prvi polovici je 

bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija za prijavo projekta »Rafutski park z Laščakovo vilo 

– nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacije« (NRP OB084-22-0002) na javni 

razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih sredstev EU v 

okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Naročena je bila tudi DGD in PZI projektna 

dokumentacija, katerih realizacija bo v drugi polovici leta 2022. V drugi polovici leta je 

predvideno, da bodo na projektu poleg stroškov projektne dokumentacije nastali tudi stroški 

geodezije in geoloških poročil, ki so potrebni za izvedbo projekta. Ocenjujemo, da bodo sredstva 

na proračunski postavki do konca leta v celoti realizirana. 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 12.096 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke, skladno z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14, 2/16 in 72/19) (v 

nadaljevanju: odlok) je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022. Programi s področja zasvojenosti so 

namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih oblik zasvojenosti, 

zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju 

vseh vrst zasvojenosti. Odlok določa še upravičence, pogoje, merila in postopek dodeljevanja 

sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje programov in ostalih aktivnosti s področja 

zasvojenosti v javnem interesu Mestne občine Nova Gorica in nadzor nad porabo sredstev. 

Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti je po odloku sestavljeno iz sklopov B, C in D. 

Letni obseg razpoložljivih sredstev za leto 2022 predviden v višini 33.000,00 EUR.  

Na letošnji javni razpis so se prijavili štirje prijavitelji. Prejemniki sredstev po javnem razpisu so 

trije, in sicer: za sklop B je Center za socialno delo Severna Primorska s Programom za delo z 

osnovnošolsko populacijo, s Programom za delo s srednješolsko populacijo in s Programov za delo 

z eksperimentatorji; za sklop C je ŠENT s Programom Dnevni center za uporabnike prepovednih 

drog ter za sklop D je Zavod Pelikan-Karitas s programom Skupnost srečanje in Društvo Projekt 

Človek s Programom Projekt Človek-Sprejemni center Piran-dislocirana enota Nova Gorica-

program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo. Vsem prejemnikom je bil izplačan del 

odobrenih sredstev glede na določila pogodbe o sofinanciranju. 
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10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bodo v letu 2022 porabljena za organizacijo in skrb za pravilno delovanje 

mrliško pregledne službe. V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško 

pregledne službe je izvajanje mrliško pregledne službe naloga lokalne skupnosti. Plačilo mrliških 

pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo pa je v skladu z Zakonom o finančni 

razbremenitvi občin obveznost Ministrstva za zdravje.  

Mrliško pregledno službo izvaja javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica na 

podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja mrliško pregledne službe. Mrliško pregledno službo 

opravljata posebej imenovana zdravnika za opravljanje mrliških ogledov, ki sta usposobljena in 

sta pridobila potrdilo Inštituta za sodno medicino. Zdravniki splošne in družinske medicine lahko 

izjemoma na željo svojcev pokojnika opravljajo mrliške oglede za svoje opredeljene paciente, v 

izjemnih primerih opravijo mrliški ogled tudi zdravniki, ki so na kraj dogodka pozvani kot urgentni 

zdravniki. Zdravnika opravljata  mrliško pregledno službo za celotno območje, ki ga pokriva 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, neprekinjeno 24 ur in vse dni v letu. Izvajanje 

mrliško preglede službe je tako sofinancirano s strani vseh občin na podlagi delitvene bilance.  

Pogodba o sofinanciranju izvajanja mrliško pregledne službe za leto 2022 je v podpisu. Sredstva 

za izvajanje mrliško pregledne službe bodo nakazana Zdravstvenemu domu Osnovno varstvo 

Nova Gorica v skladu s pogodbo konec leta 2022. 

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delo je v prvi polovici leta potekalo skladno s planom. Izvedeni so bili vsi načrtovani projekti, 

razstave in dogodki: 

- 12. aprila je bila na gradu Kromberk odprta nova lastna občasna razstavo z naslovom GO-S 

50 – 60, fotografska razstava o življenju in ljudeh v Solkanu in Novi Gorici v petdesetih in 

šestdesetih letih, razstava je bila zelo dobro sprejeta in obisk je dober; 

- sodelovanje pri izvedbi Goriškega mlaja 2022; 

- izpeljan je bil Mednarodni muzejski dan; 

- 27. maja je bila na gradu Kromberk odprta razstava »10 + 2 nagrada umetnika Mattador 2010 

– 2021«; 

- na Muzejsko poletno noč je bila 18. junija v Vilil Bartolomei v Solkanu odprta nova lastna 

občasna razstava »Iz katerega filma si pa ti?«; 

- izvedeni so bili načrtovani Muzejski torkovi večeri in veliko število vodenih obiskov po 

muzejskih zbirkah Goriškega muzeja. Dogodki so vidni na spletni strani in FB. 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delo je v prvi polovici leta potekalo skladno s planom. Izvedeni so bili vsi načrtovani projekti, 

razstave in dogodki: 

- 12. aprila je bila na gradu Kromberk odprta nova lastna občasna razstavo z naslovom GO-S 

50 – 60, fotografska razstava o življenju in ljudeh v Solkanu in Novi Gorici v petdesetih in 

šestdesetih letih, razstava je bila zelo dobro sprejeta in obisk je dober; 

- sodelovanje pri izvedbi Goriškega mlaja 2022; 
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- izpeljan je bil Mednarodni muzejski dan; 

- 27. maja je bila na gradu Kromberk odprta razstava »10 + 2 nagrada umetnika Mattador 

2010 – 2021«; 

- na Muzejsko poletno noč je bila 18. junija v Vilil Bartolomei v Solkanu odprta nova lastna 

občasna razstava »Iz katerega filma si pa ti?«; 

- izvedeni so bili načrtovani Muzejski torkovi večeri in veliko število vodenih obiskov po 

muzejskih zbirkah Goriškega muzeja. Dogodki so vidni na spletni strani in FB. 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja 44.373 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje je potekalo po planu, skladno s sprejetim Finančnim načrtom in programom dela za leto 

2022. Cena energentov se je od 1. 1. dalje v GM podvojila. 

Sredstva so se nakazovala na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške 

povezane s plačo zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10017 Delovanje Galerije 19.304 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bilo v Mestni galeriji realiziranih pet razstav: 

- Umetnost v času koronakrize na Goriškem,  

- Cvetka Hojnik: Temna stran, 

- Pošasti so ljudje, študijska razstava, 

- Live, Laugh, Love, skupinska razstava, 

- Karmen Bajec: Sem, ki sem. 

10018 Galerija - nakup likovnih del 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

10019 Akcije v kulturi - GK 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po epidemiji Covid-19 so se ponovno organizirali in izvajali različni dogodki, izobraževanja, 

obiski knjižnice, razstave …  

Nadaljevanje utečenih aktivnosti: Vrečke presenečenja, bralna akcija Primorci beremo, Srečanja s 

tačkami (pomoč najmlajšim pri razvijanju bralnih sposobnosti), Radovedni ponedeljki, Literarni 

četrtki, literarna srečanja v krajevnih knjižnicah, pravljična srečanja, ustvarjalne delavnice v 

Mojstrovalnici ... 

Uvedene so bile nove aktivnosti: Pravljični večeri za odrasle, sklop predavanj Zelena knjižnica 

(predavanja na temo ekologija) in Domoznanski večeri (predstavitve lokalnih avtorjev), bralna 

akcija 12 mesecev = 12 priložnosti za dobro branje ... 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 
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10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 23.333 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki jih MONG namenja za nakup knjižničnega gradiva v letu 2022, so za 28 % nižja kot 

pred epidemijo (leto 2019). V prvem polletju se je nakup knjižničnega gradiva izvedel v 

načrtovanem obsegu, preostalih sredstev bodo porabljena za nakup knjižničnega gradiva v drugem 

polletju. 

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 518.111 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriške knjižnice je potekalo skladno s temeljnimi programskimi usmeritvami javnega 

zavoda ter razpoložljivimi sredstvi. 

Sredstva za plače in stroške povezane s plačo zaposlenih se izplačujejo glede na mesečne zahtevke 

in potekajo skladno z načrtovanimi sredstvi. 

Sredstva za materialne stroške so se nakazovala na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov za 

materialne stroške z ustreznimi prilogami. Materialni stroški so višji od načrtovanih, kar se odraža 

v razhajanju med nakazanimi sredstvi in dejanskimi stroški, ki so do sredine junija za 20 % višji 

od planiranih. Do razhajanja prihaja zaradi višjih stroškov materiala in storitev, kar je posledica 

dviga cen dobaviteljev. 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 181.624 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Kulturnega doma je potekalo skladno s temeljnimi programskimi usmeritvami javnega 

zavoda. Sredstva so se nakazovala na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in 

stroške povezane s plačo zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi 

prilogami. Materialni stroški so bili višji od načrtovanih. 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 je SNG kljub ukrepom, povezanih z epidemijo covid-19, uspel realizirati 

vse, kar so načrtovali. V določenih sklopih (Polžkov abonma in Mladi oder Amo) so celo presegli 

napovedi. Odigranih je bilo pet predstav za abonma Mali polžek (vsaka dve ponovitvi), štiri za 

abonma Veliki polžek (vsaka eno ponovitev) in dve v sklopu Lutkovnega abonmaja. Člani 

Mladega odra Amo, ki deluje v okviru SNG Nova Gorica, so uprizorili kar dve novi predstavi, in 

sicer Čas besnenja ter Takrat in potem in sto let vmes. Poleg tega Mladi oder Amo aktivno sodeluje 

v evropskem projektu Mlada Evropa IV in se pripravlja na novi evropski projekt In kaj zdaj. Prav 

tako je v polnem zagonu tudi Festival Ana Desetnica. 

Izvedeni so bili naslednji programi:  

- Polžkovega abonma (Mali, veliki in Lutkovni polžek),  

- Amaterski mladinski oder, 

- Plesne predstave,  

- Festival Ana Desetnica, 

- Gledališče v mestu, gledališče na gradu. 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 
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10033 Kinematografija - ART film 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Filmski program je v prvem polletju potekal nemoteno, čeprav je opazen upad števila 

obiskovalcev. Izvedeno je bilo 74 filmskih projekcij in 9 drugih dogodkov, skupaj 83 dogodkov, 

kar je za 2 dogodka več kot v najuspešnejšem predkoronskem letu 2019.  

Izvedenih je bilo 22 filmskih projekcij v okviru Filmskega gledališča, 14 projekcij v okviru 

Filmskega vrtiljaka (programa za otroke in mlade), 15 je bilo šolskih projekcij, 13 posameznih 

projekcij umetniškega in kakovostnega filma, 3 projekcije komercialnega filma, 7 projekcij pa je 

nastalo v sodelovanju z drugimi partnerji. 9 filmskih projekcij je bilo pospremljenih s pogovorom 

ali uvodom v film. 

Skupno si je goriško občinstvo lahko v okviru Filmskega gledališča, Filmskega vrtiljaka, Šolskega 

filmskega programa, Tedna evropskega filma in drugih filmskih projekcij ogledalo 65 filmov. 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba investicijskega vzdrževanja in realizacija sredstev so načrtovani v drugi polovici leta. 

10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica
 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je v fazi zaključevanja. V letu 2021 je bila izvedena menjava klimatskega sistema v 1. in 

2. nadstropju osrednje stavbe Goriške knjižnice ter nabava enot za pritličje.  

V letu 2022 bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje namenjena za montažo preostalih enot 

klimatskega sistema (pritličje). Montaža: julij 2022. 

Realizacija sredstev je predvidena v drugem polletju. 

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom6.499 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile že izvedene nekatere aktivnosti na področju nakupa opreme. Nabavljeni 

so bili: 

- 4 prenosni mikrofoni s pripadajočo opremo, 

- 2 led reflektorja za teren, 

- video projektor za galerijo.  

Ostale aktivnosti na tem področju se bodo odvijale v drugem polletju, tudi realizacija preostalih 

sredstev je načrtovana do konca leta 2022. 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bile v okviru projekta Zahodna meja v luči sprememb časa izvedene naslednje 

aktivnosti: 

- urejanje knjižnice, popis in digitalizacija Tumove pisemske zapuščine (dograjevanje in 

urejanje domoznanske in Tumove knjižnice, priprava metapodatkovnega popisa in 
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digitalizacija pisemske zapuščine, urejanje in dograjevanje rubrike iz Tumove 

korespondence), 

- izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na dodatni program izrednega strokovnega in 

raziskovalnega dela, povezanega z zapuščino dr. Henrika Tume, 

- izvajanje ostalih aktivnosti v okviru raziskovanja  zgodovine, etnologije in jezikoslovja ob 

zahodni narodnostni meji. 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 11.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki se razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 

programov tehnične kulture. V letu 2022 so bila razdeljena vsa razpisna sredstva. Realizacija je 

predvidena v drugi polovici leta. 

10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev
 57.827 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so razdeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa. 

Razdeljena so bila vsa razpisna sredstva in sicer za namene sofinanciranja uporabe športnih 

površin, strokovnega kadra in materialnih stroškov. Glavnina realizacije je predvidena v drugi 

polovici leta. 

10048 Večje športne prireditve 564 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje večjih športnih prireditev na vseh 

nivojih - od občinskega do mednarodnega in se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Glavnina 

realizacije je predvidena v drugi polovici leta. 

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 227.187 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru postavke so namenjena za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih 

na Javnem zavodu za šport Nova Gorica. Financiranje poteka skladno s planom dela za leto 2022. 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov, ki jih ima v 

upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica in sicer: 

1. nakup delovnega stroja - traktorja v višini 68.670,00 €, 

2. obnova tartana na zunanjem odbojkarskem in košarkarskem igrišču v višini 31.570,00 €, 

3. sanacija tribun na rolkarskem poligonu v višini 6.645,00 € 

4. nabavo osnovnih sredstev Javnega zavoda za šport Nova Gorica v višini 11.615,00. 

Nekatere investicije so že v teku, realizacija pa bo v glavnini v drugi polovici leta. 
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10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč
 11.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za: 

1. vzdrževanje obstoječih otroških igrišč na območju mesta in jih ima v upravljanju Javni zavod 

za šport Nova Gorica 

2. za postavitev novega otroškega igrišča na Gradišču nad Prvačino, 

3. za kritje stroškov zemljišč, ki jih ima občina v najemu za namene smučišča na Lokvah in za 

pristajalno stezo padalcev na Lijaku. 

Vzdrževanje poteka tekom celega leta, investicija postavitve novega otroškega igrišča na Gradišču 

pa je zaključena. 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za novoletno obdarovanje predšolskih 

otrok in prve triade osnovnih šol. Obdarovanje se izvaja v mesecu decembru. 

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov
 17.464 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke so bila v celoti razdeljena na podlagi Javnega razpisa za 

sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov. Glede na potek postopka, podpis 

pogodbe je realizacija in izplačilo sredstev za programe in projekte v glavnini predvidena v drugi 

polovici leta. 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 117.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih 

na javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica. Del sredstev pa je namenjen za materialne 

stroške delovanja javnega zavoda. Financiranje poteka po planu, skladno z določili letne pogodbe 

za leto 2022. 

10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov pod tribunami, kjer ima javni zavod 

sedež ter za objekt Čepovanka v Čepovanu, ki ga ima javni zavod v upravljanju. Realizacija je 

predvidena za drugo polovico leta. 

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih
 156.255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bile skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo 

financirane zakonske obveznosti Mestne občine Nova Gorica za plačilo razlike med ceno 

programa vrtca in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in v 

zasebne vrtce. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 77% cene programa. Stroški, ki 

nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom. V drugem polletju se ne 
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pričakuje bistvenih odstopanj. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca 

leta porabljena v celoti. 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 2.020.528 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bile skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo 

financirane zakonske obveznosti Mestne občine Nova Gorica za plačilo razlike med ceno 

programa vrtca in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v javne vrtce v Mestne občine Nova 

Gorica. Sredstva se zagotavljajo po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste 

stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. Prispevki staršev so določeni v razponu 

od 0% do 77% cene programa. Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim 

planom. V drugem polletju se ne pričakuje bistvenih odstopanj. Ocenjuje se, da bodo sredstva na 

proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 46.961 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili financirani stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme 

v objektih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica. V prvem polletju so bili financirani stroški za: 

- OŠ Branik: nakup pomivalnega stroja v kuhinji (delež za vrtec), 

- OŠ Dornberk: nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane (delež za vrtec) in 

- Vrtec Nova Gorica: nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane. 

Glavnina del se zaradi odsotnosti otrok v vrtcih izvaja v poletnih mesecih, skladno z letnimi 

pogodbami z javnimi zavodi. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta 

porabljena v celoti. 

10082 Dejavnost osnovnih šol 536.274 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 

občino.  

Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki ter druge osebne prejemke na podlagi potrjene 

sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku ter del materialnih stroškov vezanih na izvedbo 

programa.  

Mestna občina Nova Gorica pa v letu 2022 zagotavlja sredstva za:  

- dodatni program, ki vključuje zaposlitve nad standardi in normativi. Na vseh osnovnih šolah 

je v tekočem šolskem letu zaposlenih 12,17 delavcev, za katere občina mesečno zagotavlja 

sredstva za plače, poleg tega pa še občasna nakazila kot so regres za letni dopust, sredstva za 

redno delovno uspešnost, jubilejne nagrade…. V prvi polovici leta je bilo za te namene 

porabljeno 204,4 tisoč EUR. 

- preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo glede 

na potrebe osnovnih šol. Poleg tega so bila v proračunu za leto 2022 dodana sredstva za 

oddaljene osnovne šole (OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk in OŠ Šempas) za vsaj en 

prevoz učencev na ponujene dogodke v mestu Nova Gorica. Dodatna sredstva v višini 14.000 

EUR so namenjena za OŠ Milojke Štrukelj in sicer za stroške najema prostorov na Ljudski 

univerzi Nova Gorica, kjer so do konca pouka gostovali štirje oddelki, zaradi pomanjkanja 

prostorov na matični šoli, kar je povezano z investicijo v celovito obnovo objekta šole. V prvi 

polovici leta je bilo za te namene skupno porabljeno 331,8 tisoč EUR. 
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Realizacija je skladna s predvidenim planom. V drugem polletju ne pričakujemo bistvenih 

odstopanj, zato ocenjujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 30.628 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 

objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Vseh osem osnovnih šol je v začetku šolskega leta 

posredovalo potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Na podlagi ogledov 

objektov, ki so bili izpeljani ob prisotnosti ravnateljev šol in vrtcev ter zaposlenih iz občinske 

uprave je bil določen prioritetni seznam vzdrževalnih del in nakupa opreme. Večina predvidenih 

investicijsko vzdrževalnih del se v javnih zavodih izvede v času poletnih počitnic, nakup opreme 

pa delno že med samim šolskim letom. V prvi polovici leta so bili tako poravnani naslednji 

zahtevki: 

 

OŠ BRANIK: 

- sofinanciranje nakupa 2/3 pomivalnega stroja (10.442,59 EUR) 

 

OŠ DORNBERK: 

- nakup 1/3 kombiniranega vozila za prevoz hrane na podružnično šolo (3.333,33 EUR) 

 

OŠ F. ERJAVCA NG: 

- IKT oprema (3.486,76 EUR) 

- projektor in projekcijsko platno (6.493,45 EUR) 

- oprema učilnic - omare (2.020,00 EUR) 

- čistilni stroj (1.102,50 EUR) 

 

OŠ SOLKAN: 

- nakup garderobnih omaric (3.749,85 EUR) 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 24.481 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru 

pri Gorici. V Glasbeno šolo je od 1.9.2021 vključenih skupno 650 učencev v 34 oddelkih. 

 Glasbeno šolo financira šest občin soustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica v letu 2022 

zagotavljala predviden delež sredstva za:  

- nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz 

na delo), 

- nadstandardni program učencev (jazz improvizacija, jazz pop petje in električna kitara) ter 

- sredstva za investicijsko vzdrževanje do višine 6.172,00 EUR (sanacija stropa in popravilo 

konvektorja v koncertni dvorani, zamenjava razsvetljave z novimi led paneli v starem delu 

šole – 16 učilnic).  
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V prvi polovici leta so bili poravnani prejeti zahtevki za nadomestila stroškov delavcem v skladu 

s kolektivno pogodbo. Preostala sredstva bodo v okviru predvidenega plana porabljena v drugi 

polovici leta. Ocenjujemo, da bo postavka realizirana v celoti. 

10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 59. člena Zakona o izobraževanju odraslih, se iz sredstev samoupravnih lokalnih 

skupnosti javnim organizacijam, ki izvajajo izobraževanje odraslih, zagotavljajo sredstva za:  

- prostore in opremo za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti, ki so v 

javnem interesu samoupravne lokalne skupnosti,  

- investicije in investicijsko vzdrževanje, 

- izvedbo letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sprejme samoupravna lokalna 

skupnost, in  

- materialne stroške za izvajanje programa osnovne šole za odrasle. 

Predvidena sredstva bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, skladno s predvidenim planom. 

10101 Prevozi učencev 412.509 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prevozi učencev v Mestni občini Nova Gorica se skladno z veljavno zakonodajo izvajajo: 

- z mestnim prevozom,  

- z javnim linijskim prevozom (mesečne vozovnice),  

- s posebnim linijskim prevozom, na podlagi izpeljanega postopka javnega naročanja in 

sklenjene pogodbe,  

- s posebnim linijskim prevozom, za prevoz otrok s posebnimi potrebami v Osnovno šolo 

Danila Lokarja v Ajdovščini in Cirius Vipava, na podlagi izpeljanega postopka javnega 

naročanja in sklenjene pogodbe,  

- s šolskimi kombiji, ki jih izvajajo vozniki osnovnih šol, za katere občina zagotavlja tudi delež 

plače (OŠ Branik, OŠ Čepovan, OŠ Dornberk, OŠ Kozara Nova Gorica) ter  

- individualno, skladno z izdanimi odločbami in pogodbami (učenci z odločbo o usmeritvi). 

Realizacija ob polletju je skladna s predvidenim planom. 

10103 Pomoč za novorojence 48.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z veljavnim Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/2019; v nadaljevanju: odlok) so starši ob izpolnjevanju pogojev 

določenih z odlokom, upravičeni do enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka. Višina 

enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500,00 EUR. V prvi polovici leta 2022 

je bilo izplačanih 94 vlog za enkratno občinsko denarno pomoč ob rojstvu otroka. 
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10105 Financiranje družinskega pomočnika 6.177 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za izplačilo sredstev za družinskega 

pomočnika za mesec december 2021, ki so zapadla v plačilo v mesecu januarju 2022. Sredstva na 

postavki ne bodo v celoti porabljena. 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 317.732 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti na podlagi Zakona o socialnem 

varstvu. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v 

socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu 

zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi 

Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center za socialno delo. V prvi polovici leta 

2022 se je izvajalo doplačevanje domske oskrbe v povprečju za 82 občank in občanov v 17 

domovih upokojencev. V okviru proračunske postavke se krijejo tudi stroški bivanja v 

stanovanjski skupini, ki ni organizirana v okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v 

stanovanjski skupini je občanom priznana z odločbo v skladu z Odlokom o socialnih in drugih 

pomočeh v MO Nova Gorica. Občina je v prvem polletju sofinancirala bivanje v stanovanjskih 

skupinah trem občanom. Mesečna doplačila stroškov socialno varstvene storitve institucionalnega 

varstva potekajo po planu. Ocenjuje se, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena. 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 88.590 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva na postavki namenjena subvencioniranju neprofitnih najemnin. 

O upravičenosti do subvencij neprofitnih najemnin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni 

center za socialno delo. S Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica je bila za izvajanje 

subvencioniranja neprofitnih najemnin sklenjena letna pogodba.  Sofinanciranje poteka po planu. 

Predvideva se, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena. 

10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti 31.108 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica že vrsto let v okviru občinskih denarnih socialnih pomoči in drugih 

pomoči pomaga materialno, socialno ali kako drugače ogroženim posameznikom in družinam v 

mestni občini. Vlagatelji, upravičenci, merila, višina denarnih pomoči ter postopek in izplačevanje 

denarnih pomoči so določeni z Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v 

Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/2019; v nadaljevanju: odlok). Denarne pomoči  

upoštevane v proračunski postavki po odloku so: občinska denarna socialna pomoči in izredna 

občinska denarna socialna pomoč. 

Osnovni znesek denarne socialne pomoči po odloku znaša 500,00 EUR. Višina odobrene denarne 

socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. družine.  

Občinska denarna socialna pomoč je bila v prvi polovici letošnjega leta namenjena: za pomoč pri 

nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev) in kurjave ter za kritje stroškov, 

ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne 

vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški 

bivanja v samskih domovih in stroški bivanja v materinskih domovih). Prejetih je bilo 99 vlog za 

občinsko denarno socialno pomoč, odobrenih in izplačanih pa 89.   

 



 

 78 

Izredna občinska denarna socialna pomoč je namenjena za takojšnjo pomoč socialno ogroženemu 

upravičencu (naravne nesreče in druge izredne okoliščine). O odobritvi denarne pomoči za ta 

namen na predlog pristojnega organa Mestne občine Nova Gorica odloča Odbor za socialno 

varstvo in zdravstvo Mestne občine Nova Gorica. Višina izredne denarne socialne pomoči za ta 

namen lahko znaša največ do šest zneskov osnovnega zneska denarne pomoči. V prvi polovici 

letošnjega leta v ta namen ni bila odobrena nobena vloga za izredno občinsko denarno socialno 

pomoč. 

10110 Pogrebni stroški 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti občine, ki se nanašajo na plačilo 

stroškov osnovnega pogreba v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list 

RS, št. 62/16). V prvi polovici leta je bil izveden en osnovni pogreb, za izvedbo katerega je bilo in 

podlagi evidenčnega javnega naročila bilo zbrano podjetje Komunala d.d.. 

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Rdečega križa Slovenije Območnega združenja 

Nova Gorica. Na podlagi Zakona o Rdečem križu lahko občina z območno organizacijo Rdečega 

križa Slovenije sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območne organizacije 

Rdečega križa Slovenije in specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu 

izvaja območna organizacija Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na podlagi 

dogovorjenih letnih programov. S pogodbo se sofinancira delovanje in programe, ki obsegajo: 

oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z 

različnimi oblikami materialne pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, skrb za 

boljšo kakovost starejših oseb in otrok in izvajanje projekta »Donirana hrana«. V prvi polovici leta 

sredstva še niso bila porabljena, saj pogodba za sofinanciranje delovanja območne organizacije 

Rdečega križa Slovenije in specifičnih programov še ni bila sklenjena in je v fazi podpisovanja. Z 

gotovostjo lahko pričakujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana v okviru planiranih 

sredstev. 

10124 Kulturni center 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2022 ni bilo aktivnosti na tem objektu. 

10143 Program Kulturnega doma 33.162 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbeni programi Kulturnega doma so potekali skladno z začrtanim programom dela za leto 2022. 

V prvem polletju so bili izvedeni vsi koncerti znotraj Glasbenega abonmaja, Grajskih harmonij, 

Glasbe z vrtov svetega Frančiška, programi Glasbene mladine, dogovorjeni izredni koncerti in 

dodatno čezmejni glasbeni projekt Takrat se spomni, bistra Soča, v sodelovanju z društvom 

Dramsam iz sosednje Gorice. 

10145 Sofinanciranje kulturnih projektov 50.875 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov v Mestni občini Nova 

Gorica za leto 2022. Izdane so bile odločbe in podpisane pogodbe s prijavitelji za sofinanciranje 

odobrenih projektov. V pretežnem delu je bil skladno s pogodbo o financiranju prvi del odobrenih 
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sredstev že nakazan prijaviteljem. Celotna izvedba večine projektov ter realizacija preostalih 

sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

Sredstva so bila odobrena za sofinanciranje 17 projektov z različnih kulturnih področij: sodobni 

ples, film, gledališče, sodobna vizualna umetnost, glasba, arhitektura, kulturna dediščina, 

knjiga/literatura. 

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport
 172.083 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov objektov, ki jih ima v upravljanju Javni zavod 

za šport Nova Gorica, vzdrževanje 3 kombijev ter za ureditev požarnih redov v objektih. 

Del sredstev pa je namenjen za: 

- za zunanje računovodske storitve, 

- za zunanji čistilni servis, 

- za zunanje pravne storitve in materialne stroške delovanja javnega zavoda. 

Financiranje poteka skladno z določili sklenjene letne pogodbe za leto 2022 in sicer v dvanajstinah. 

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 49.616 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja socialne 

dejavnosti v MO Nova Gorica, kar ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja 

socialne dejavnosti v MO Nova Gorica. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. Na javni 

razpis se je prijavilo 39 prijaviteljev, od katerih trije niso pravočasno oddali prijave, en prijavitelj 

pa ni izpolnjeval razpisnih pogojev. Prijavitelji so prijavili svoje programe ali projekte v tri sklope. 

Sofinanciranih je 35 prijaviteljev oziroma 40 programov ali projektov.  

V sklopu A se sofinancirajo programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti 

omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja 

oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo, programi in projekti svetovanja, pomoči in 

rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih 

storitev, ter programi in projekti namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi. V sklop A je 

svoje programe in projekte prijavilo 14 prijaviteljev. V sklopu B se sofinancirajo programi in 

projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov, 

programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo 

vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja, 

programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem 

okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov. V skop B se je 

svoje programe in projekte prijavilo 14 prijaviteljev. V sklopu C se sofinancirajo programi in 

projekti upokojenskih društev ter drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki 

dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, 

jubilantov ipd. ). V sklop C je svoje programe in projekte prijavilo 7 prijaviteljev.  

Javni razpis za leto 2022 je zaključen. S prejemniki sredstev so bile sklenjene pogodbe o 

sofinanciranju programov in projektov, ter nakazana prva polovica sredstev. V kolikor bodo vsi 

izvajalci realizirali prijavljen program ali projekt bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 
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10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program oz. projekti Območne izpostave JSKD Nova Gorica, ki so bili načrtovani v prvih dveh 

mesecih letošnjega leta so bili prilagojeni: izvedeni preko spleta ali prestavljeni na poznejši termin. 

Po sprostitvi covidnih ukrepov 21. 2. 2022, je dejavnost JSKD hitro okrevala in v pomladno-

poletnih mesecih so nadomestil začetni manjko ter izvedli progam. Prav tako je bil izveden 

postopek javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti na območju MONG.  

Realizacija sredstev za izvedbo načrtovanega programa je predvidena v drugem polletju. 

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 25.343 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delo zaposlenih na JSKD OI Nova Gorica je na začetku leta potekalo delno prilagojeno, a 

nepretrgoma, sicer pa skladno s pogodbo ter temeljnimi programskimi usmeritvami in cilji. 

Sredstva za stroške povezane z delom zaposlenih se nakazuje na osnovi prejetih mesečnih e-

zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo zaposlenih. 

10151 Program Pomoč na domu 275.685 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti občine, ki obsegajo financiranje 

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Z izvajalcem storitve je sklenjena letna 

pogodba, financiranje poteka na podlagi mesečnih zahtevkov. Realno pričakujemo, da bo postavka 

do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10152 Investicija v Zdravstveni dom nova Gorica 2.196 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izpeljano je bilo javno naročilo za gradnjo in nadzor nad gradnjo 3. faze Zdravstvenega doma. 

Naročilo gradnje je bilo zaključeno brez izbora izvajalca, ker so vrednosti ponudb vseh 

ponudnikov presegale višino zagotovljenih sredstev za investicijo. V juniju 2022 bo objavljeno 

novo javno naročilo gradnje. 

Računa se, da se bo gradnja pričela v jeseni 2022. 

10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 

varstva v pristojnosti občin/e. V okviru postavke se sofinancira delovanje ambulante Čepovan, 

program Centra za zdravljenje odvisnosti in sredstva za polovico prve in druge doze cepiva proti 

klopnemu meningoencefalitsu (KME) v okviru promocijske akcije cepljenja ter sofinanciranje 

akcije "čisti zobje ob zdravi prehrani". V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena 

ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda 

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo 

Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2022 se s strani mestne občine namenjajo sredstva za 

sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan, za sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti – 
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slednjega sofinancirajo občine Severno Primorske (Goriške razvojne) regije in sofinanciranje 

cepiva proti KME. Pogodbe o sofinanciranju ambulante Čepovan so bile podpisane, sredstva bodo 

nakazana po prejemu poročila s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in Zobozdravstveno 

varstvo proti koncu leta. Pogodba za sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti je bila 

posredovana občinam v podpis, sredstva bodo nakazana konec leta po prejemu ustreznega 

poročila. Pogodba z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica za izvedbo promocijske 

akcije cepljenja proti KME je bila podpisana. Promocijska akcija cepljenja bo izvedena v 

septembru in sredstva porabljena v drugi polovici leta. Realno lahko pričakujemo, da bo postavka 

do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova 

Gorica- Izgradnja pokritega bazena 335.668 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 je bil izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje, izvedla so se še 

določena dela pri dokončanju objekta, dobavila se je manjkajoča oprema. Bazen je bil predan v 

trimesečno poskusno obratovanje, ki je bilo uspešno zaključeno 29.5.2022. V drugi polovici 

letošnjega leta se bo izvedla zunanja ureditev promenade v Športnem parku, s predvidenim 

zaključkom del v avgustu 2022. 

10175 Program Mladinskega centra 28.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za izvedbo spodaj navedenih programov: 

- sredstva za materialne stroške za izvajanje programov (mladinske delavnice, tečaji, športni 

- programi, kulturno – umetniški programi, izobraževalni programi, mednarodni programi) 

- sredstva za izvajanje programa Nova Gorica – otrokom prijazno Unicefovo mesto, 

- sredstva za izvajanje programa primarne preventive, 

- sredstva za izvajanje počitniškega varstva otrok, 

- sredstva za organizacijo mednarodne kolonije Art of Nature 2022, 

Financiranje za programe iz prve alineje poteka po planu na podlagi določil letne pogodbe in sicer 

v dvanajstinah. Realizacija ostalih programov je predvidena za drugo polovico leta. 

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah 3.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti na podlagi Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa. Omenjeni pravilnik določa, 

da v kolikor je občan deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima začasno 

bivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina stalnega 

prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini 

začasnega prebivališča uporabnika. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotavljati subvencijo 

za svoje občane največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s soglasjem občine. V skladu z 

navedenim MO Nova Gorica posameznim občanom subvencionira storitev pomoč na domu tudi v 

drugih občinah. V prvi polovici leta je bila storitev pomoči na domu v drugih občinah 

sofinancirana štirim občankam. V kolikor ne bo prišlo do večjega števila upravičencev do 

subvencionirane storitve pomoči na domu pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana 

v okviru predvidenih sredstev. 
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10179 Vrtec Grgar 551.908 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija še ni zaključena, ker izvajalec zamuja z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. 

Planirano je bilo, da bo v prvem polletju 2022 investicija zaključena in vrtec v uporabi. Glede na 

trenutno stanje predvidevamo, da bo zaključena do začetka septembra, končna realizacija pa bo v 

okviru pogodbenih vrednosti. 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Rok za prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične 

kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022 je bil zaključen. Potekajo postopki 

za dodelitev sredstev upravičencem. Nakazilo odobrenih sredstev upravičencem se izvede po 

zaključku posameznega projekta, kar bo predvidoma konec leta 2022. 

10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu 18.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila ob pripravi tega poročila v celoti porabljena, saj sta bili 

v prvi polovici leta kupljeni dve osebni vozili za namen izvajanja službe pomoči na domu. 

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva na postavki so bila v letu 2022 namenjena najnujnejšim vzdrževalnim in 

upravljavskim aktivnostim MONG, ki se v glavnini izvajajo znotraj poletne sezone, ko je grad 

odprt za obiskovalce. Računi so izstavljeni periodično, po dejanski izvedbi del in so v prvem 

polletju prihajali v skladu s pričakovanji. Ostale stroške povezane z obratovanjem gradu in njegovo 

dostopnostjo za obiskovalce pokriva zunanji izvajalec, ki ima urejene zunanje površine gradu v 

brezplačni uporabi, na podlagi pogodbe. 

Največjo načrtovano porabo na postavki v 2022 predstavlja obnova vhodnega stolpa, ureditev 

prvega dela kanalizacije in izgradnja male komunalne čistilne naprave, povezanih z odprtjem 

sprejemno-interpretacijskega centra za obiskovalce Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk 

(sofinancirano iz projekta GREVISLIN, Interreg SLO-ITA). Projekt je zaključen, dela izvedena. 

Iz postavke 10191 so bili plačani stroški neupravičeni za financiranje iz projekta GREVISLIN 

(npr. kanalizacija, čistilna naprava in podobno). Gradbena situacija, ki bo plačana iz postavke 

10191 še ni zapadla v plačilo, je pa že bila izstavljena.  

Planiran postopek za nakup zemljišč za potrebe parkirišča pri gradu stoji. Del sredstev s konta 

Nakup zemljišč je bil porabljen za pokrivanje stroška nepredvidenih del pri urejanju Infoteke Grad 

Rihemberk. 

Del sredstev iz te postavke je bil prerazporejen za plačilo stroška izvedbe programa ob otvoritvi 

Infoteke 21. 4. 2022.  

Stroški projektne dokumentacije so nastali delno, še ne zapadli v plačilo. 
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10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v MONG 9.517 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v šestih javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, za katere je Mestna občina Nova 

Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne 

obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo: 

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

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 805 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih, za katere je Mestna občina Nova Gorica 

po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti 

do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo: 

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

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

10203 Evropska prestolnica kulture 97.814 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za pokrivanje 

stroškov zunanjih sodelavk na projektu in ustanovnih v.d.-jev javnega zavoda (do zaključenih 

razpisov za zaposlitve prvih oseb v javnem zavodu), stroškov zunanjih storitev pri pripravi 

osnovnih dokumentov zavoda in določenih stroškov obiska delegacije pobratenega EPK mesta 

Chemnitz. Po vzpostavitvi možnosti poslovanja javnega zavoda, so bila porabljena določena 

sredstva za delovanja javnega zavoda GO!2025, in sicer za pokrivanje stroškov zaposlenih v 

javnem zavodu med aprilom in junijem ter za pokritje osnovnih materialnih stroškov. 

Poleg tega so se okviru proračunske postavke sredstva porabila za povračilo stroškov EZTS GO 

za november in december 2021, skladno s pogodbo so financiranju delovanja EZTS GO. 

Ocenjuje se, da sredstva na proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti, ker 

bodo (pod)izvajalci programov iz prijavne knjige prva sredstva za izvedbo programov prejeli v 

juliju. Predlagamo rebalans letnega finančnega načrta javnega zavoda in posledično prenos deleža 

programskih sredstev v leto 2023 - v dogovoru z Ministrstvom za kulturo, ki naj bi pogodbo o 

sofinanciranju projekta EPK 2023 podpisalo v juliju 2022.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se izvršuje preko dveh NRP projektov: 

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 - pripravljalna faza 

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025 
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10205 URBINAT 32.052 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva na postavki so bila porabljena za: 

- plače, in sicer za eno celo zaposlitev, eno polovično zaposlitev, letni dopust; 

- nakup pisarniške opreme (prenosni računalnik); 

- digitalni marketing (izdelava grafike in dveh videoposnetkov); 

- potne stroške in namestitev v danskem mestu Hoje-Taastrup zaradi udeležbe ne partnerskih 

srečanjih in sestankih; 

- organizacijo webinarja v XCentru (snemanje, snemanje zvoka, tolmačenje, catering, 

moderiranje, oblikovanje in izdelava plakatov, zakup plakatnih mest); 

- potne stroške in namestitev v Milanu zaradi dvodnevne konference; 

- plačilo Kulturnemu društvu Prostorož za pripravo komunikacijske strategije in izvedbo dveh 

urbanih intervencij; 

- umeščanje vsebin na uradno spletno stran mestne občine (Arctur) 

- plačilo za opravljene storitve zunanji izvajalki Maji Debevec 

- oblikovanje spletne grafike za projekt URBiNAT (Facebook banner ter letaki). 

 

V drugi polovici leta bodo proračunska sredstva porabljena za: 

- plače, in sicer za eno celo zaposlitev, eno polovično zaposlitev; 

- potne stroške in namestitev v Bruslju zaradi udeležbe na partnerskih srečanjih in sestankih; 

- umestitev kioska Mobilet na območju ob Kornu, sredstva iz projekta se bodo porabila 

primarno za ureditev okolja. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 42.366 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izvedbo 

digitalizacije Laščakove vile in vratarnice ter za pripravo ustrezne dokumentacije za prijavo 

projekta »Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično 

ponudbo« (NRP OB084-18-0042) na javni razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev nepovratnih 

sredstev EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). 

V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena tudi za izvedbo 

javnega naročila za izbor izvajalca del v okviru projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z 

ureditvijo dostopa« (NPR OB084-19-0044). 

V drugi polovici leta 2022 je predvideno, da se bo naročilo izdelavo vse potrebne projektne 

dokumentacije za rekonstrukcijo Laščakove vile (NRP OB084-22-0003). 

Ocenjujemo, da bodo sredstva v okviru proračunske postavke do zaključka leta realizirana v celoti. 

10207 GREVISLIN 152.806 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za dokončanje predvidenih 

del v okviru projekta GREVISLIN, ki je bil zaključen februarja 2022. Na gradu Rihemberk je bil 
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urejen in za obiskovalce odprt nov sprejemno-interpretacijski center Infoteka Natura 2000 Grda 

Rihemberk.  

Sredstva so bila porabljena v celoti po planu. 

10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica 3.218 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo spodaj navedenih programov: 

1. program športa: 

- plavalno opismenjevanje, 

- šolska športna tekmovanja, 

2. športno rekreativne prireditve: 

- - GO4Trail (Tek treh vrhov), 

- - GORICATLON, 

- - Športna 5-ka. 

Glavnina aktivnosti in posledično realizacija je predvidena v drugi polovici leta. 

10219 Sanacija letnega bazena 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 ni predvidena izvedba del na tem objektu. 

10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, objava naročila 

za izbiro izvajalca je predvidoma v letu 2023. 

10224 Dnevni center za starejše občane 9.404 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za izdelavo projektne 

dokumentacije PZI. Prijava na razpis je bila uspešna. 

Ocenjuje se, da sredstva na proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti, saj je 

preostanek namenjen le stroškom projektantskega nadzora. 

10225 URBACT III - Thriving Streets 7.459 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v letošnjem letu porabljena skladno z planom dela. Prednostno so bila sredstva 

porabljena za zunanjo strokovno pomoč, organizacijo in udeležbo na mednarodnih srečanjih. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, objava naročila 

za izbiro izvajalca je predvidena v letu 2023. 
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10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole
 1.289.595 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela na prenovi objekta OŠ Milojke Štrukelj so se nadaljevala po terminskem planu v prvi polovici 

leta 2022, zaključek del s predvidenim podaljšanjem roka je pri zunanji ureditvi predviden v 

oktobru 2022. 

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 še niso bila porabljena, saj se je v prvi 

polovici leta izvedlo javno naročila za izbor izvajalca del, za izbor strokovnega nadzora nad 

gradnjo ter koordinatorja VZD, s katerimi so bile sklenjene pogodbe. Uvedba v delo izbranega 

izvajalca del je bila izvedena aprila 2022. Dela se bodo aktivno začela izvajati v drugi polovici 

leta 2022 ter intenzivno izvajala v letu 2023. Posledično se bo pričela realizacija na proračunski 

postavki v drugi polovici leta 2022. V drugi polovici leta bo tudi podpisana pogodba o 

sofinanciranju projekta z Ministrstvom za okolje in prostor, za koriščenje že odobrenih 

nepovratnih sredstev v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. Ocenjujemo, da v kolikor ne bo prihajalo 

do zamud pri izvedbi del zaradi razmer na gradbenem trgu, bodo sredstva na proračunski postavki 

do konca leta v celoti realizirana. 

10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov 15.131 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za obnovo namiznoteniških 

miz in platoja na ul. Gradnikove brigade ter sanaciji športnega igrišča pri OŠ Frana Erjavca. V 

izvedbi je sanacija ograje na nogometnem igrišču OŠ Kozara.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše 14.356 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše. 

Sofinanciranje ureja Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v MO Nova 

Gorica. Na podlagi odloka je bil objavljen javni razpis, ki je v letu 2022 zaključen. Na javni razpis 

se je prijavil prijavitelj, ki je bil tudi izbran. Z izbranim prijaviteljem je bila sklenjena pogodba. 

Sofinanciranje poteka na podlagi mesečnih zahtevkov oz. poročil. Sofinanciranje poteka po planu. 

Predvideva se, da bodo sredstva na postavki v celoti porabljena. 

10236 Dostopnost za invalide 155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi nalog iz Akcijskega načrta dostopnosti ter pripravo 

načrtov in druge dokumentacije. V prvi polovice leta so bila sredstva porabljena za izvedbo 

nadgradnje dveh informativnih tabel tematske učne poti v Vipavski dolini s taktilnimi QR kodami 

za namen dostopnosti slepim in slabovidnim ob upoštevanju zahtev univerzalnega oblikovanja za 

funkcionalno ovirane uporabnike. Predvideva se, da bodo sredstva na postavki do konca leta v 

celoti realizirana. 
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10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - 

garancija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sklenjena je bila pogodba za izdelavo strokovne ocene stanja in predloga sanacije in pogodba za 

nadzor Ogled je bil izveden, v izdelavi je strokovna ocena, v drugi polovici leta je predvidena 

izvedba sanacijskih del. 

10255 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2022 je v teku. Izplačilo odobrenih sredstev prejemnikom na javnem 

razpisu bo izvedeno v drugi polovici leta. 

10258 Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski 

posegi na kamniti dekorativni plastiki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Začetek konservatorsko-restavratorskih del je bil zaradi zasedenosti izvajalca prenesen v drugo 

polletje, s predvidenim zaključkom po planu pred 30. 10. 2022.  

Stroški na postavki zato še niso nastali. 

10259 Goriško knjižno središče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Goriško knjižno središče poteka v sodelovanju Znanstvenoraziskovalnega centra 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport (MIZŠ) ter Mestne občine Nova Gorica. Sredstva za ureditev prostorov, v katerih bo 

vzpostavljeno Goriško knjižno središče, so predvidena s strani ZRC SAZU in MIZŠ. Za Mestno 

občino Nova Gorica bodo morebitni stroški nastali v drugi polovici leta 2022. 

10260 Obnova vrtca Čriček po požaru 15.789 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova vrtca Čriček je zaključena. Objekt je bil predan v uporabo začetek aprila 2022. 

Končni obračun škode z zavarovalnico še ni bil usklajen. 

10261 Projekt FARO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti projekta FARO-Disonantna dediščina v evropskih mestih – participacija državljanov 

pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah so se zaradi daljše pavze zaradi epidemije 

Covid začele izvajati šele spomladi 2022. Sredstva iz projekta so pokrita 100% iz EU vira in so 

namenjena izključno pokrivanju stroškov potovanj aktivnih deležnikov v projektu in organizacije 

1 dvodnevnega mednarodnega tematskega dogodka v Novi Gorici. Potni stroški so v 1. polletju 

nastali v skladu s planiranim, a še niso zapadli v plačilo. Bodo v 2. polletju. 
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11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, 

FURS..) 55.484 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti, ki se nanašajo na finančno 

poslovanje občinskega proračuna. Pri vplačilih ter izplačilih je institucijam, ki opravljajo plačilni 

promet, potrebno plačevati zakonsko določene stroške in provizije. Mesečno so bili poravnani 

stroški Banke Slovenije, stroški gotovinskega poslovanja ter stroški povezani s plačevanjem 

položnic brez provizije za občane pri Delavski hranilnici do vključno meseca januarja, saj je 

Delavska hranilnica prekinila pogodbo o izvajanju plačilnega prometa mestne blagajne v Mestni 

občini Nova Gorica.  

Iz postavke se največ sredstev namenja za nadomestilo za vodenje dnevnih sredstev, ki je 

obračunano v skladu z bančno tarifo in ki ga je potrebno pri vseh bankah plačevati za prosta 

likvidna sredstva in depozite. Zaradi visokih stroškov je Mestna občina Nova Gorica, s 1.6.2022, 

prekinila pogodbo o depozitih preko noči pri banki. Od takrat dalje se prosta sredstva deponirajo 

preko noči pri Banki Slovenije in so obračunana skladno s Sklepom o določitvi višine obrestne 

mere, po kateri Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov. Preostala sredstva so bila 

porabljena za zamenjavo in za plačilo letne članarine za poslovno kartico ter za občasno tiskanje 

položnic. 

Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom, pri ostalih ne prihaja 

do bistvenih odstopanj, zato realno pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 97.941 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica kot edina ustanoviteljica stanovanjskega sklada, na podlagi sklenjene 

pogodbe, v celoti zagotavlja sredstva za njegovo delovanje. V prvi polovici leta so bila mesečno 

nakazovana sredstva skladno s potrjeno sistemizacijo in zasedenostjo delovnih mest na skladu. 

Realizacija je ob polletju skladna z zastavljenim planom, kar pomeni da bo do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 29.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih, so bile v prvem polletju 

odplačevane redno, skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Na podlagi napovedi se 

predvideva, da vrednost referenčne obrestne mere euribor ne bo več negativna, zato ocenjujemo, 

da bodo v drugi polovici leta stroški obresti nekoliko višji. 

Preostala predvidena sredstva bodo namenjena za odplačevanje obresti za nov dolgoročni kredit, 

ki bo najet v letošnjem letu. Na višino potrebnih sredstev bo vplival znesek zadolžitve, pogodbeno 

dogovorjena obrestna mera in datum sklenitve kreditne pogodbe, zato je v tem trenutku težko 

oceniti višino potrebnih sredstev. Vsekakor pa ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki 

zadostovala za pokritje vseh obveznosti v letošnjem letu. 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne 

infrastrukture 9.480 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačana je bila storitev vodenje računovodskih evidenc in katastra gospodarske javne 

infrastrukture javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacije za meseca november in december 2021. 
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Podjetje vodovodi in kanalizacija tudi v letošnjem letu za mestno občino izvajajo navedene 

storitve, pogodba za plačilo navedenih storitev je v pripravi. 

Prav tako se podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. iz sredstev proračunske postavke 

krije strošek izvajanja javnih pooblastil na področju graditve objektov in urejanja prostora, za 

izvajanje navedenih storitev je pogodba v pripravi. 

Del sredstev je namenjen kritju stroškov vodenja analitičnih evidenc za gospodarsko javno 

infrastrukturo, ki jo ima v najemu podjetje Komunala Nova Gorica d.d. Plačilo navedenih storitev 

se izvede konec leta. 

Ocenjuje se, da bodo vse naloge, ki se financirajo iz te postavke, opravljene in da bo postavka do 

konca leta realizirana v okviru zagotovljenih sredstev. 

11023 Stroški zadolževanja 550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta poravnani stroški vodenja dolgoročnega 

kredita, ki se skladno z veljavno pogodbo in amortizacijskim načrtom obračunavajo enkrat letno. 

Preostala sredstva bodo namenjena za stroške predvidenega dolgoročnega zadolževanja. 

Ocenjujemo, da bodo stroški nižji od preostalih sredstev, zato pričakujemo, da proračunska 

postavka do konca leta ne bo porabljena v celoti. 

11025 Subvencioniranje obrestnih mer in stroškov zadolževanja za 

stanovanjske kredite 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Mestne 

občine Nova Gorica za leto 2022 poteka preko javnega razpisa, ki ga v skladu z odlokom o 

ustanovitvi in splošnimi pogoji poslovanja izvaja Stanovanjski sklad MONG. Javni razpis je bil 

odprt od 25.03.2022 do 31.05.2022. Na razpis se je prijavilo 28 prosilcev. Trenutno poteka 

postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev subvencije. Realizacije so predvidene v 

drugi polovici leta. 

12022 Javno stranišče (dehidracijski WC) na Trnovem 5.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno stranišče je postavljeno in predano v uporabo Krajevni skupnosti Trnovo. 

12024 Sončna ura v centru Nove Gorice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta še niso bila porabljena. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

12031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in 

stare na Gradišču nad Prvačino 20.375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za končni obračun izvajalca 

del, obračunski in gradbeni nadzor ter koordinatorja varnosti pri delu.  

Sredstva na proračunski postavki so porabljena v celoti. 
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12032 Preplastitev igrišča pri OŠ Čepovan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpisana je pogodba z izvajalcem, ki bo dela dokončal do konca meseca julija. 

12033 Asfaltiranje delov ceste JP784391 Fajdigovšče - Vratca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka participativnega proračuna je realizirana v celoti. S tem pa je tudi asfaltacija 

kategorizirane občinske ceste JP 784391 Fajdigovšče - Vratca v celoti zaključena. 

12034 Doživljajsko igrišče v Novi Gorici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke  v prvi polovici leta niso bila porabljena. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

V dogovoru z Mladinskim centrom Nova Gorica se bo sredstva k njim preneslo, saj bodo za 

realizacijo zastavljenega projekta v obsegu nabave materialov in stroška kadrov poskrbeli oni. 

Predvideva se s programom pričeti v mesecu avgustu 2022 ter aktivnosti izpeljati do konca leta 

2022. 

12035 Pridobivanje zemljišč ob pokopališču na Gradišču nad Prvačino
 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je projektna dokumentacija, ki bo podlaga za parcelacijo in določitev predvidene 

kvadrature za odkup zemljišč potrebnih za širitev pokopališča. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva v celoti porabljen do koca leta. 

12036 Cvetoči zidovi - umetniške preslikave betonskih površin v Novi 

Gorici 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta še niso bila porabljena, saj bomo umetnika, ki 

bo izglasovani projekt Participativnega proračuna realiziral izbrali preko javnega poziva za urbane 

intervencije skupaj z Javnim zavodom GO! 2025, ki bo izpeljan predvidoma v juliju 2022. 

Sredstva na proračunski postavki bodo do konca leta porabljena v celoti. 

12037 Borov gozdiček - učilnica na prostem 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke  v prvi polovici leta niso bila porabljena. Izbran je izvajalec, ki bo 

oblikoval elemente učilnice na prostem ter dobavitelj učil, ki bodo v učilnici na razpolago. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. 

12038 e-Parkirišče za obiskovalce vasi Tabor nad Dornberkom 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Narejen je bil popis in obseg del za izvedbo predlaganega projekta. Ker je obseg del večji kot je 

rezerviranih sredstev, je potrebno projekt ustrezno racionalizirati. Kljub temu je zaključek 

predviden v drugi polovici leta. 
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12039 Ureditev kolesarske in peš poti Tabor - Pedrovo (od grada do 

grada) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Narejen je bil popis in obseg del za izvedbo predlaganega projekta. Ker je obseg del večji kot je 

rezerviranih sredstev, je potrebno projekt ustrezno racionalizirati. Kljub temu je zaključek 

predviden v drugi polovici leta. 

12040 Umiritev prometa - Ozeljan (zaselek Otava) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se je že izdelal PZI projekt za postavitev grbin za umiritev prometa 

v naselju Ozeljan.  

V teku je pridobivanje najugodnejšega ponudnika za samo izvedbo oz. za postavitev grbin za 

umiritev prometa v naselju Ozeljan. 

12041 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v Grgarju 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpisana je pogodba z izvajalcem, ki bo dela dokončal do konca meseca julija. 

12042 Postavitev prometnega ogledala na križišču LC284011 / 

JP787103 (križišče za Kuk) 375 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se je postavilo prometno ogledalo na križišču kategoriziranih 

občinskih cest z oznakama LC 284011 in JP 787103. 

12043 Preplastitev dela ceste LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti 

Batam) 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Asfaltacija LC  v Lohkah na Banjšicah po participativnem  je v teku in bo zaključena v juliju 2022. 

Sredstva te postavke bodo realizirana v celoti. 

12044 Ureditev nabrežja Korna - Ureditev peš poti 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2022 je bila izdelana priprava podatkov v okviru postopka za potrditev CTN 4.4. 

Projekt je zaključen. 

12045 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. Lokovcu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po ugotovitvi dejanskega stanja objekta, je bila sprejeta odločitev o rušenju objekta in ureditvi 

površine, za kar je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za rušitev objekta, v 

pridobivanju je gradbeno dovoljenje, v drugi polovici leta je predvidena izvedba JN in izvedba 

del. 
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12046 Umirjanje hitrosti na vpadnicah v vas Grgar 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Končano je naročilo za nakup 3 prikazovalnikov hitrosti v višini 10.937€ . Do konca leta bomo 

dokupili še en prikazovalnik hitrosti. 

12047 Postavitev kažipot tabel hišnih številk - naselje Gmajna 

(Zalošče) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se je postavilo kažipote do hišnih številk v naselju Gmajna - v 

Zaloščah. 

 

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 

Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda  158.200 €  

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 303 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke oziroma nakup  programske opreme, ki je potrebna za delovanje 

Medobčinske uprave, je bil v prvi polovici leta 20022  realiziran v skladu s predvidenim planom. 

Opremili  ter posodobili smo prekrškovni program  medobčinskih redarjev za nemoteno delo. Do 

konca leta nameravamo informacijsko posodobiti tudi ostala delovna mesta s programsko in 

strojno opremo (tudi inšpekcija). 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 138.940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke za plače in druge izdatke, so bila v prvi polovici leta 2022 

porabljena v manjšem znesku, v primerjavi  s planom in v okviru sistemizacije delovnih mest; 

upoštevajoč, da je v prvi polovici leta potekal postopek  oziroma javni natečaj za zaposlitev 

nadomestnega inšpektorja. Evidentna je bila daljša bolniška odsotnost ene javne uslužbenke. 

Ocenjuje se, da bo do konca leta realizirana proračunska postavka, in sicer  v okviru zasedenosti 

delovnih mest. 

13003 Posebni material in storitve 3.511 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za izobraževanje so bili v prvi polovici leta 2022 realizirani v skladu s planom. Eden 

občinski redar je uspešno opravil strokovno izobraževanje za pooblaščene uradne osebe v Tacnu 

in Gotenici. Nabavili smo vso potrebo opremo oziroma uniforme za občinske redarje. 

Ocenjuje se, da bodo do konca leta porabljena preostala sredstva. 

13004 Nakup goriva in vinjet 3.787 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke  za goriva in vinjete za službena vozila, so bila v prvi polovici leta 

2022 realizirana v skladu s planom. 

Ocenjuje se, da bodo do konca leta porabljena preostala sredstva. 
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13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in 

pristojbine za registracijo 2.355 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev za popravila oziroma za vzdrževanje službenih vozil, je bila v prvi polovici leta 

2022 v skladu s planom. Med porabo sredstev spadajo stroški registracije, tehnični pregledi, cestne 

takse, nezgodno zavarovanje. Posebne opreme nismo nabavili, kar planiramo v drugi polovici leta. 

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 2.579 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka za pisarniški material je bila v prvi polovici leta 2022 realizirana v skladu s 

planom; prav tako strošek poštnih storitev za nemoteno delo Medobčinske uprave. 

Ocenjuje se, da bodo do konca leta porabljena sredstva proračunske postavke. 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsi tekoči stroški, ki nastanejo v zvezi z energijo, vodo, komunalnimi storitvami Medobčinske 

uprave,  so bili v prvi polovici leta 2022 tekoče mesečno realizirani v skladu s planom. Poraba teh 

sredstev  oziroma stroški Medobčinske uprave, se konec vsakega meseca po dogovorjenem ključu 

iz sklenjenega sporazuma  razdeli med vse tri občine soustanoviteljice Medobčinske uprave. Na 

tak način se del te porabe (stroškov) preko transfernih prihodkov iz ostalih dveh občin vrne v 

proračun MONG. 

Do konca leta bodo porabljena preostala sredstva proračunske postavke. 

 

21 KS BANJŠICE  5.805 €  

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta KS Banjšice v sklopu proračunske postavke investicije in investicijsko 

vzdrževanje stvarnega premoženja ni zabeležila realizacije. Krajevna skupnost bo planirana  

vzdrževalna dela izvedla v drugi polovici leta. Planirana so naslednja investicijska dela v 

večnamenskem objektu: 

- adaptacija stropa in tlaka, 

- elektroinštalacijska dela, 

- zamenjava vodovodnih cevi in obnova sanitarij. 

Planirana investicijska dela bodo zaključena v drugem polletju. 

21102 Delovanje  KS Banjšice 4.788 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Banjšice se je v prvem polletju sestal na treh sejah in obravnaval tekočo problematiko ter 

vprašanja, pobude in predloge krajanov.  

V tem obdobju je krajevna skupnost ob upoštevanju zakonskih predpisov financirala tekoče 

stroške, kamor spadajo stroški elektrike, telefona, komunalnih storitev, zavarovanja,  sejnin in 



 

 94 

podobno, ter izvedla nakup prenosnega računalnika zaradi prehoda na digitalno podpisovanje 

računov. 

Tudi v drugi polovici leta bo krajevna skupnost sredstva iz proračunske postavke  namenila za 

kritje tekočih stroškov, nabavo pisarniškega materiala ter nabavo čistilnih sredstev ter izplačilo 

sejnin članom sveta KS. 

21103 Prireditve in praznovanja  KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost ni zabeležila realizacije na proračunski postavki prireditve in 

praznovanja. Sredstva so namenjena soorganizaciji tradicionalne prireditve Praznik košnje na 

Banjšicah.  

Ker organizator (Turistično društvo Banjšice) tudi v letošnjem letu omenjene prireditve ne bo 

izpeljal, se je krajevna skupnost Banjšice odločila, da bo z razpoložljivimi sredstvi priredila manjši 

krajevni praznik v mesecu septembru.  

KS Banjšice bo do konca leta izpeljala tudi manjše dogodke/praznovanja krajanov, v kolikor bo 

dovolj razpoložljivih sredstev. 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta krajevna skupnost ni zabeležila realizacije na proračunski postavki 

vzdrževanje krajevnih poti po KS.  

Planirana vzdrževalna dela na krajevnih poteh (gramoziranje, grediranje, krpanje udarnih jam,…) 

so v teku. Dela bodo zaključena do jeseni 2022. 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.017 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke Komunalni objekti v KS 

porabila za tekoče stroške (voda, elektrika, komunalne storitve, košnja in čiščenje) ter urejanje 

pokopališča in njegove okolice. 

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje in razna vzdrževalna dela). Planirana 

so tudi vzdrževalna dela na mrliški vežici, in sicer beljenje ter zamenjava dotrajane gips plošče v 

mrliški vežici. 

 

22 KS BRANIK 21.706 €  

22101 Delovanje KS Branik 9.906 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,58 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče in materialne 

stroške v zvezi z delovanjem KS: čistilni material in storitve, str. hrane, storitve menz in 

restavracij, drugi posebni materiali in storitve str. telefona, odvoz smeti, str. električne energije, 

str. vode in komunalne storitve, str. goriva in maziva za prevozna sredstva, tekoče vzdrževanje 

druge opreme - redni pregled gasilnih aparatov in hidrantov, nakup cvetličnih korit, plačila po 
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podjemnih pogodba - tekoče vzdrževanje javnih površin ter tajniška dela, str. plačilnega prometa 

– ujp, izplačilo sejnin članom sveta ter stroški notarjev – zemljiško knjižni predlog urejanja 

lastništva v zemljiški knjigi. 

22102 Prireditve in praznovanja -  KS Branik 5.088 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 62,82 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za poravnavo 

decembrskih računov za novoletno svetlobno okrasitev naselja, glasbene animacije prireditev v 

leta 2021 ter poravnavo stroškov predstave ob dnevu žena, glasbena komedija – Gola. 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 KS ni realizirala nobenih vzdrževalnih del 

krajevnih poti. V drugi polovici leta 2022 KS namerava del sredstev nameniti za ureditev poti proti 

Gradu v Braniku, za tamponiranje in odvodnjavanje poti ob reki Vipavi v kraju Potočna ter uredite 

kala v kraju Mravljevi. 

22106 Kontejnerska mesta 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 KS ni realizirala nobenih vzdrževalnih del 

obstoječih kontejnerskih mest in ekoloških otokov V drugi polovici leta 2022 KS namerava del 

sredstev nameniti ureditvi kontejnerskega mesta v zaselku Vas-geta. 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni 

objekti 6.483 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 27,75 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče stroške 

obratovanja pokopališča (smetarina, voda, elektrika), tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča, 

ki poteka s pogodbenim upravljalcem. V sklopu proračunske postavke se je izvedla sanacija 

stopnišča na pokopališču ter izdelava digitalnega ortofoto posnetka pokopališča za potrebe 

digitalnega vodenja najemnikov grobov. 

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja -  

KS Branik 228 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 1,34 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

V okviru postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja, so bila sredstva 

v prvi polovici leta 2022 porabljena za manjša dela v sklopu vzdrževanja objektov v lasti KS 

Branik ( popravilo razsvetljave v kulturnem domu Branik). V drugi polovici leta 2022 KS 

namerava del sredstev nameniti za obnovo strehe v Spodnji Branici ter obnovo Info točke v 

Braniku, saj bo za ta namen KS pridobila nenačrtovana dodatna sredstva s strani Regionalne 

razvojne agencije severno Primorske. 
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23 KS ČEPOVAN 11.038 €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Čepovan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z planom za leto 2022 so se na proračunsko postavko dodelila proračunska sredstva za menjavo 

luči z varnimi led lučmi, servis kurilnih naprav ter druga investicijsko vzdrževalna dela na 

Kulturnem domu Čepovan.  

Krajevna skupnost je v prvem polletju v okviru proračunske postavke ni zabeležila realizacije. 

Planirana investicijska in vzdrževalna dela bo ks izvedla v drugi polovici proračunskega leta. 

23102 Delovanje KS Čepovan 8.813 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Čepovan se je v prvi polovici leta 2022 sestal na eni seji v mesecu februarju in obravnaval 

tekočo problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.  

V tem obdobju je krajevna skupnost ob upoštevanju zakonskih predpisov financirala tekoče 

stroške, kamor spadajo stroški elektrike, telefona, komunalnih storitev, zavarovanja,  pisarniškega 

materiala in storitev, tekoča vzdrževalna dela  in podobno. Krajevna skupnost si sejnin ne 

izplačuje. 

Zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov je krajevna skupnost v tem obdobju izvedla 

nakup novega prenosnega računalnika.  

V juniju je krajevno skupnost zaznamovala častitljiva 150. obletnica šolstva v Čepovanu. V ta 

namen je krajevna skupnost financirala nakup in postavitev treh drogov za zastave pri OŠ 

Čepovan. 

23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan 1.281 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju proračunskega leta je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke delno 

porabila sredstva za izvedbo kresovanja ob prazniku dela. 

Preostanek razpoložljivih sredstev bo krajevna skupnost porabila v drugi polovici leta, in sicer za 

izpeljavo krajevnega praznika v mesecu septembru ter druge manjše dogodke/praznovanja 

krajanov. 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost Čepovan na proračunski postavki ni zabeležila realizacije.  

Načrtovana vzdrževalna dela na krajevnih poteh bo krajevna skupnost izpeljala v drugi polovici 

leta. 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke Komunalni objekti v KS 

zabeležila realizacijo za tekoče stroške (voda, elektrika, komunalne storitve, košnja in čiščenje) 

ter urejanje pokopališča in njegove okolice.  
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V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje, zatiranje plevela in razna vzdrževalna 

dela). 

 

24 KS DORNBERK 12.506 €  

24101 Delovanje KS Dornberk 6.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,36 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče in materialne 

stroške v zvezi z delovanjem KS: tiskarske storitve, računalniške storitve, str. hrane in  storitve 

menz in restavracij, drugi posebni materiali in storitve, str. telefona, odvoz smeti, str. električne 

energije, str. vode in komunalne storitve, poštnina in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje drugih 

objektov–urejanje javnih površin, strošek plačila najemnin zemljišč za potrebe kontejnerskega 

mesta, str. plačilnega prometa – ujp, izplačilo sejnin članom sveta ter strošek postavitve stebra za 

izgradnjo javne razsvetljave. 

24102 Prireditve in praznovanja -  KS Dornberk 541 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 14,32% glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za poravnavo 

decembrskih računov za stroške hrane iz naslova decembrskega praznovanja prižiga lučk 2021-

2022, Sodelovali smo pri izvedbi mini olimpiade in košarkarskega  ter  turnirja v dvorani Čuklja 

ter pri organizaciji in izvedbi GLASBENIH VEČEROV TABOR 2022 in prazniku Sv. Trojice. 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk 73 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,61 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje 

in sicer za sanacijo plazu v Dornberku. V drugi polovici 2022 nameravamo vsa razpoložljiva 

sredstva nameniti ureditvi ulice Ograda. 

24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni 

objekti 5.083 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 22,04% glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče stroške 

obratovanja pokopališča (smetarina, voda, elektrika), tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča, 

ki poteka s pogodbenim upravljalcem ter za pokrivanje stroškov za izdelavo digitalnega ortofoto 

posnetka pokopališča za potrebe digitalnega vodenja najemnikov grobov in ureditvi pročelja 

pokopališča Dornberk. 
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25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO  8.737 €  

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 3.555 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 35,55 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče in materialne 

stroške v zvezi z delovanjem KS: pisarniški material, čistilni material in storitve, računalniške 

storitve, str. hrane, storitve menz in restavracij, zavarovanje nepremičnin v lasti KS, drugi posebni 

materiali in storitve str. telefona, odvoz smeti, str. električne energije, str. vode in komunalne 

storitve, str. plačilnega prometa – ujp  ter strošek izplačila sejnin članom sveta KS. 

Za enak namen kot v prvi polovici leta, namerava KS sredstva iz delovanja porabiti tudi v drugi 

polovici leta 2022, torej za tekoče stroške in vzdrževanje nepremičnin KS. 

25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino 861 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 33,78 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Iz postavke prireditve izhajajo stroški, ki so nastali za krasitve vasi z novoletnimi lučkami ter 

novoletna pogostitev članov sveta KS. 

V drugi polovici leta KS namerava sredstva iz tega naslova porabiti še za sledeče prireditve: 

- Otvoritev večnamenskega asfaltiranega igrišča in igral, 

- Gregorčičeve dni ( predvidoma v septembru) 

- Božičkovanje za otroke (konec leta 2022). 

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki v prvi polovici leta KS ni realizirala nobenih vzdrževalnih del krajevnih 

poti.  

V drugi polovici 2022 KS namerava KS sredstva realizirati za vzdrževanje poti Aleksandrink, 

Gregorčičeve poti in v kolikor bo zadostovalo še za nakup zabojev za sol, namenjeno posipu 

poledenelih cest v zimskem času in košnjo okrog igrišča in igral. 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - pokopališča 

in poslovilni objekti 996 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 12,30 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče stroške 

obratovanja pokopališča (smetarina, voda, elektrika), tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča, 

ki poteka s pogodbenim upravljalcem ter za pokrivanje stroškov za izdelavo digitalnega ortofoto 

posnetka pokopališča za potrebe digitalnega vodenja najemnikov grobov. 

Nekaj sredstev ima KS privarčevana za popravilo ograje okrog pokopališča. Slednja je potrebna 

zaradi vdora divjadi in uničevanje rastlinja na grobovih. V prvi polovici leta slednja sredstva še 

niso bila realizirana zaradi morebitne sanacije mrliške vežice, ureditve dovoza do nje, ter ureditve 

parkirišč. Glede na datum pričetka projekta sanacije, bo KS le-te  ustrezno realizirala. 
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25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 

KS Gradišče nad Prvačino 3.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 23,80 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

V okviru postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja, so bila sredstva 

v prvi polovici leta 2022 porabljena za nakup pisarniškega pohištva-konferenčni soli, mize in 

omare. V sklopu proračunske postavke so se sredstva namenila tudi za ureditev javnih površin - 

zasaditev dreves v okolici kulturnega doma in otroškega igrišča ter za nakup klopi in smetnjakov. 

V drugi polovici leta namerava KS prenesena sredstva iz leta 2021 realizirati še za nakup nove 

kuhinje za kulturni dom na hribu. Odločitev za nakup le-te je v dotrajanosti obstoječe.  S 

preostalimi sredstvi KS namerava realizirati tudi nakup novih notranjih vrat, zaradi dotrajanosti 

obstoječih. 

 

26 KS GRGAR 15.482 €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Grgar 370 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 1,01% glede na veljaven proračun 2022-1. 

V okviru postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja se je v prvem 

polletju 2022 sredstev porabilo za izvedbo tehnične dokumentacije za sanacijo strehe kulturnega 

doma v Grgarju. 

26102 Delovanje  KS Grgar 7.803 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,69 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Pretežni del sredstev s postavke Delovanje KS je bil porabljen za električno energijo, vodo in 

komunalne storitve, odvoz smeti, stroški telefona, stroški ogrevanja, storitve Uprava Republike 

Slovenije za javna plačila, računalniške storitve, zavarovalne premije za objekte ter tekoče 

vzdrževanje javnih površin. 

26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar 4.284 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 87,73 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za izvedbo programa 

teden kulture in zabave ob pridobitvi novega vrtca v Grgarju in krajevnega praznika pod naslovom 

»in sanje resničnost so postale«. (tiskarske storitve - tiskanje plakatov in letakov ter drugi 

operativni stroški - nastop ansambla Slovenski zvoki. 

V sklopu postavke, so se poravnali tudi decembrskih računov hrane ter novoletno svetlobno 

okrasitev naselja ob koncu leta 2021. 
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26104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Grgar 360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 7,19 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

 

V prvem polletju 2022 se je nabavilo drobljenec za namen vzdrževanja krajevnih poti. 

26108 Kontejnerska mesta 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 KS ni realizirala nobenih vzdrževalnih del 

26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- pokopališča in poslovilni 

objekti 2.666 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 27,12 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva s postavke Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti so se v glavnem 

namenila za tekoče stroške obratovanja pokopališča (stroški za električno energijo, vodo in 

komunalne storitve ter odvoz smeti), tekoče vzdrževanje pokopališča ter sanacijo stopnic na 

pokopališču. 

 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 4.181 €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Grgarske Ravne - Bate 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki Investicije in investicijski vzdrževanje stvarnega premoženja v prvi 

polovici leta 2022 ni bilo porabe. V drugi polovici leta nameravamo namestiti nadstreške nad okni 

v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah za preprečitev pronicanja vode ob okenskih policah 

ob večjih padavinah. 

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate 2.899 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 15,34 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za tekoče in materialne 

stroške v zvezi z delovanjem KS: čistilni material in storitve, tiskarske storitve, računalniške 

storitve, str. telefona, odvoz smeti, str. elektrike, vode, str. plačilnega prometa, stroški notarjev – 

zemljiško knjižni predlog ter izplačilo sejnin članom sveta KS. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 
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Na proračunski postavki Prireditve in praznovanja v prvi polovici leta 2022 ni bilo porabe. V drugi 

polovici leta 2022 KS namerava del sredstev nameniti organizaciji srečanja krajanov za Martinovo 

v kolikor nam bodo epidemiološke razmere to dopuščale. 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate 440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 3,04 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 so se sredstva porabila za tekoče vzdrževanje 

cest oziroma za košnjo obcestnih brežin. 

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - pokopališča 

in poslovilni objekti 842 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 11,69 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke Komunalni objekti KS so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena 

za tekoče stroške obratovanja pokopališča, odvoz smeti ter tekoče vzdrževanje in urejanje 

pokopališča. 

 

28 KS KROMBERK - LOKE 17.035 €  

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 14.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Kromberk-Loke se je v prvem polletju sestal na treh sejah in obravnaval tekočo 

problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov. V tem obdobju je krajevna skupnost 

izvedla pleskanje Doma KS ter druga vzdrževalna dela tako na objektu in športnem igrišču.  Zaradi 

prehoda na sistem digitalnega podpisovanja računov je krajevna skupnost izvedla tudi nakup 

novega prenosnega računalnika. 

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov 

financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala, 

tekočega vzdrževanja objekta in športnega igrišča, izplačila sejnin in podjemnih pogodb itd. 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Kromberk - Loke 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost Kromberk-Loke na proračunski postavki ni zabeležila 

realizacije.  

Vzdrževalna dela na krajevnih poteh so sicer v zaključni fazi izvajanja, vendar bo realizacija 

razvidna v začetku drugega polletja tega proračunskega leta. 

28106 Komunalni objekti v  KS Kromberk - Loke - pokopališča in 

poslovilni objekti 2.874 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost Kromberk-Loke sredstva porabila za tekoče stroške na 

pokopališču (voda, elektrika in komunalne storitve).  
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V tem obdobju je krajevna skupnost prekinila pogodbo za vzdrževanje pokopališč s podjetjem 

Komunala Nova Gorica d.d., ter sklenila pogodbo z novim izvajalcem, to je podjetje R.A.M. 

export d.o.o.. 

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje in razna vzdrževalna dela). 

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Kromberk - Loke 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela tako 

na objektu kot na športnem igrišču ter nakup razne opreme. V letu 2022 se načrtuje dokončna 

ureditev spominskega parka ter ureditev odvodnjavanja in parkirišča v športnem parku. 

Krajevna skupnost v prvi polovici proračunskega leta načrtovanih del ni izvedla. 

Načrtovana dela se bodo izpeljala v drugem polletju, v kolikor bodo dane okoliščine to dopuščale. 

Zaključek del je predviden v jeseni 2022. 

28108 Prireditve in praznovanja -  KS Kromberk - Loke 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost Kromberk-Loke na proračunski postavki ni zabeležila 

realizacije. V mesecu juniju je krajevna skupnost v sodelovanju s turističnim društvom izvedla 

tradicionalni krajevni praznik, katerega realizacija bo razvidna v začetku drugega polletja tega 

proračunskega leta.  

Preostanek sredstev iz tega naslova bo krajevna skupnost porabila v drugi polovici leta za druge 

manjše dogodke in praznovanja. 

 

29 KS LOKOVEC 5.270 €  

29101 Delovanje KS Lokovec 4.956 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Lokovec je v prvem polletju proračunskega leta obravnavala tekočo 

problematiko vezano na vzdrževanje krajevnih poti ter  ostala vprašanja, pobude in predloge 

krajanov. Krajevna skupnosti si sejnin ne izplačuje. 

V tem obdobju je krajevna skupnost v okviru sredstev na proračunski postavki izvedla nakup 

prenosnega računalnika zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov.  

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov 

financirali stroške elektrike, vodarine, smetarine, telefona, pisarniškega materiala, drobnega 

inventarja, raznega materiala, peletov za ogrevanje itd. 

29102 Prireditve in praznovanja -  KS Lokovec 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost Lokovec na proračunski postavki ni zabeležila realizacije.  

Sredstva iz tega naslova bo krajevna skupnost porabila v drugi polovici leta za krajevni praznik in 

druge manjše dogodke in praznovanja. 
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29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost je  v prvem polletju v sklopu proračunske postavke financirala obsežnejše 

gramoziranje krajevnih poti po Lokovcu. 

Preostala sredstva v okviru proračunske postavke bo krajevna skupnost porabila v drugi polovici 

leta, ko bo nadaljevala z vzdrževalnimi deli na krajevnih poteh. 

29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Lokovec 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost Lokovec ima na proračunski postavki zagotovljena proračunska sredstva za 

nakup električne peči za žganje keramike ter za tekoče vzdrževanje objekta v lasti krajevne 

skupnosti.  

V prvem polletju se investicija ni realizirala. Izpeljati jo nameravajo v drugi polovici 

proračunskega leta. 

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni 

objekti 314 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici proračunskega leta je krajevna skupnost Lokovec skozi proračunsko postavko 

financirala plačilo tekočih stroškov na pokopališču (voda, elektrika in komunalne storitve).  

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje, zatiranje plevela in razna vzdrževalna 

dela). 

 

30 KS LOKVE - LAZNA 5.143 €  

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 4.744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Lokve-Lazna se je v prvem polletju sestal na dveh sejah in obravnaval tekočo 

problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.  

V tem obdobju je krajevna skupnost ob upoštevanju zakonskih predpisov financirala tekoče 

stroške, kamor spadajo stroški elektrike, telefona, komunalnih storitev, zavarovanja,  sejnin in 

podobno, ter izvedla nakup prenosnega računalnika zaradi prehoda na digitalno podpisovanje 

računov. 

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost sredstva iz proračunske postavke  namenila za kritje 

tekočih stroškov, nabavo pisarniškega materiala ter nabavo čistilnih sredstev ter izplačilo sejnin 

članom sveta KS. Krajevni skupnosti so bila s planom in dodatno z rebalansom 1 dodeljena 

sredstva za obnovo dotrajanega otroškega igrišča na Lokvah. Dotrajana igrala so bila v prvem 

polletju odstranjena. Ureditev novega je predvidena v drugem polletju.  

Poleg tekočih stroškov bo v drugem polletju krajevna skupnost financirala tudi izvedbo čistilne 

akcije, obnovo oglasnih desk na Lokvah in na Lazni ter stroške pleskanje hodnika v prostorih KS. 
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30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna 225 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je krajevna skupnost Lokve-Lazna na proračunski postavki zabeležila zgolj 

manjšo realizacijo, ki se nanaša na obdaritev starejših krajanov ob koncu preteklega leta. V prvem 

polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke financirala simbolično obdaritev 

krajank ob Dnevu žena. 

Člani sveta KS so se na zadnji seji sveta KS, dne 22.5.2022, odločili, da krajevnega praznika v 

tem proračunskem letu ne bodo priredili. Preostanek sredstev na proračunski postavki se bodo v 

drugi polovici leta porabila za manjše dogodke in praznovanja. 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost na proračunski postavki ni zabeležila realizacije. Načrtovana 

vzdrževalna dela na cestnem odseku Lazna bo krajevna skupnost izpeljala v drugi polovici leta. 

30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in 

poslovilni objekti 174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici proračunskega leta je krajevna skupnost Lokve-Lazna skozi proračunsko postavko 

financirala plačilo tekočih stroškov na pokopališču (voda, elektrika in komunalne storitve).  

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje in razna vzdrževalna dela). 

 

31 KS NOVA GORICA 25.808 €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sanaciji stavbe na Kostanjeviški 18. Stavba leži ob cesti in predstavila 

potencialno nevarnost za okolico. Stavba je v solastnini in s solastniki ne najdemo skupnega jezika. 

Del sredstev namenjamo vzdrževanju in obnovi stavbe na Erjavčevi 4. 

31102 Delovanje KS -  KS Nova Gorica 24.722 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo imeli šest (6) rednih sej Sveta KS Nova Gorica. Na sejah smo obravnavali 

zaključni račun in poslovno poročilo za leto 2021 ter rebalans proračuna KS Nova Gorica za leto 

2022, ki je sestavni del proračuna MONG. Na sejah smo obravnavali gradiva za seje Mestnega 

sveta MONG, vloge za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času in redno 

potrjevali naročilnice. Svet KS Nova Gorica je obravnaval več pobud krajanov in jih posredoval 

občinskim službam ali pa preko mestnega svetnika na sejah Mestnega sveta MONG. Z odgovori 

na naše pobude in vprašanja občinskim službam nismo vedno zadovoljni. V prvem polletju smo 

izdali 20 mnenj v zvezi z oprostitvijo plačila za uporabo javnih površin raznim društvom in 

humanitarnim organizacijam, ki so organizirali vsebinsko raznolike dogodke v mestu. Kot člani 

komisije za hortikulturo smo bili na treh terenskih ogledih. Na sejah člani sveta večkrat izražajo 
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nezadovoljstvo z reševanjem parkirne politike v mestu. Velik problem predstavljajo ne vzdrževane 

parkirne hiše, kombiji in poltovorna vozila na parkiriščih pred bloki, avtodomi ipd. 

Stroški iz te postavke se nanašajo na tekoče stroške, plačo zaposlene in sejnine. 

31103 Prireditve in praznovanja -  KS Nova Gorica 1.087 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprostitvi ukrepov v zvezi s COVID-19 smo začeli z organiziranjem razstav v galeriji Frnaža: 

Likovna sekcija KUL-TU-RA Renče Kubistična pomlad v Frnaži marec 

Damjan Šturm Smisli človekove zavesti april 

Andrej Trampuš Zaustavljen čas maj 

KS Nova Gorica Na začetku sta bila polje in frnaža 13. junij, ob 74. letnici položitve 

temeljnega kamna 

Ob razstavah smo izdali dve zgibanki. 

Opažamo, da se število obiskovalcev galerije počasi povečuje, saj je bilo obiskovanje galerij med 

korono ustavljeno. 

V tednu Rdečega križa smo skupaj z OZ RKS Nova Gorica na Bevkovem trgu organizirali 

prireditev "Podarimo utrip" z delavnicami oživljanja, uporabe defibrilatorja, merjenje krvnega 

tlaka, sladkorja, … in programom za otroke. Prireditev je bila dobro obiskana. 

Ob 74. letnici položitve temeljnega kamna za začetek visokih gradenj smo organizirali slovesnost 

v galeriji Frnaža s kulturnim programom in odprtjem priložnostne razstave (13. 6. 2022). 

Za dogodke organizirane v juniju bodo računi zapadli v plačilo julija. 

31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema -  KS Nova Gorica0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru hortikulturne in urbane opremo smo pregledali servisna stojala za popravilo koles in 

naredili seznam potrebne obnove klopi. Izbranega imamo izvajalca, ki bo obnovil (brusil, naoljil) 

klopi. Montirali smo sedem novih klopi, ki so bile nabavljene v letu 2021. Račun zapade v plačilo 

v juliju. 

Računi bodo zapadli v plačilo v drugi polovici leta. 

 

32 KS OSEK - VITOVLJE 34.858 €  

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja  

KS Osek - Vitovlje 428 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke nadaljevala dva projekta, 

katerih začetek sega v  preteklo proračunsko leto.  

Za oba projekta, ki sta bila izglasovana v okviru participativnega proračuna, so zagotovljena 

proračunska sredstva, in sicer:  

- ureditev prireditvenega prostora v Vitovljah in prostora pred Domom krajanov v Oseku 

(mobilna promocijska hiška, fiksna lesena hiška, parkirni prostori, dodatna igrišča …); 
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- ureditev okolice Vitovske Cerkve in vojaškega pokopališča v Oseku, ki se navezuje na projekt 

Ohranjanje in obogatitev kulturnozgodovinskih spomenikov Osek-Vitovlje, ki je bil izglasovan v 

okviru participativnega proračuna. 

Oba projekta sta v fazi zaključevanja. Pri ureditvi prireditvenega prostora so potrebna še manjša 

dela na mobilni hiški, postavitev tlakovcev okrog potnika in mobilne hiške ter informacijska tabla 

pri vojaškem pokopališču. 

Pri cerkvici sv. Marije na Vitovljah se je v maju 2022 postavilo ograjo in dokončalo vsa večja 

dela. Potrebno je le še postaviti klopi. 

Zaključek in realizacija obeh projektov so planirana v mesecu septembru 2022. 

32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje 6.531 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Osek-Vitovlje se je v prvi polovici leta sestal na dveh sejah in obravnaval tekočo 

problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov. V tem obdobju je krajevna skupnost v 

okviru sredstev na proračunski postavki izvedla nakup prenosnega računalnika zaradi prehoda na 

digitalno podpisovanje računov.  

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov 

financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, telefona, drobnega inventarja, tekočega 

vzdrževanja, izplačila sejnin itd. 

32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje 428 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost Osek-Vitovlje v sklopu proračunske postavke prireditve in 

praznovanja financirala obveznosti, ki so iz tega naslova nastale ob koncu preteklega leta, manjšo 

pogostitev ob tradicionalni postavitvi mlaja ter izvedbo čistilne akcije (očistilo in uredilo se je 

okolico doma krajanov, prireditvenega prostora Vitovlje in drugih zaselkov). V tem obdobju je 

krajevna skupnost sofinancirala tudi nekaj manjših dogodkov, kot so nogometni turnir in dogodki 

v organizaciji KTD Osek (razstava pirhov, fotografska razstava). Za namene razstave je bila 

potrebna nabava in montaža nosilcev za razstavo slik v domu krajanov. 

Krajevna skupnost bo tudi letos sodelovala z društvi pri soorganizaciji prireditev, ki se po večini 

odvijajo v drugi polovici leta. 

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši 

posegi v cestno infrastrukturo 20.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost Osek-Vitovlje v sklopu proračunske postavke realizirala 

naslednja dela: 

- Zaključena so dela pri širitvi ceste 5313 k. o. Vitovlje pri parcelah 5602/3 in 5602/4. V sklopu 

projekta Varna pot v šolo se je postavilo podporni zid, 

- Postavilo se je cca 55m odbojne varnostne ograje v bližini doma krajanov v Oseku, 

- Delno se je skozi proračunsko postavko pokrilo sanacijo divjega odlagališča, katera še ni 

realizirana v celoti. Potrebna je še postavitev ograje in obvestilne table. Zaključek del je 

predviden v drugem polletju. 

V drugem polletju bo krajevna skupnost izvedla večino načrtovanih del v okviru proračunske 

postavke. Večina sredstev je rezervirana za  vzdrževalna dela na krajevnih poteh. V drugi polovici 

leta se načrtuje ureditev ceste in zidu pri pokopališču v Oseku. 
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32108 Kontejnerska mesta 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost na proračunski postavki ni zabeležila realizacije.  

Načrtovana ureditev kontejnerskega mesta bo urejena v drugi polovici proračunskega leta. 

32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in 

poslovilni objekti 6.926 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke Komunalni objekti v KS 

financirala zgolj tekoče stroške pokopališča, to so voda in komunalne storitve, elektrika in odvoz 

smeti. V tem obdobju je krajevna skupnost izvedla tudi sanacijo zidu na pokopališču pri sv. Luciji. 

Druga planirana vzdrževalna dela na pokopališču bo krajevna skupnost izvedla v drugem polletju. 

 

33 KS OZELJAN 10.643 €  

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Ozeljan 118 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,32 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoča     vzdrževalna 

dela v objektu grad Ozeljan  - zamenjava sanitarne opreme. 

33102 Delovanje KS Ozeljan 5.661 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 16,90 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za redne stroške 

delovanja krajevne skupnosti: stroški električne energije, vode, smetarina, telefon, računalniške 

storitve, drobni inventar, str. plačilnega prometa. Kot vsako leto, v začetku leta smo naročili 

pregled gasilnih aparatov v prostorih krajevne skupnosti, katerega je izvedla pristojna gasilska 

služba. V sklopu proračunske postavke Delovanje smo izvedli tekoče vzdrževanje javnih površin 

– urejanje parkirišča, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov – nakup baterijske kosilnice 

ter postavitev kandelabra za javno razsvetljavo. 

33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan 3.014 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 42,87 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

V prvi polovici leta 2022 smo sredstva na proračunski postavki Prireditve in praznovanje namenili 

za poravnavo obveznosti iz naslova novoletne okrasitve kraja 2021-2022 ter pokrivanje stroškov 

pogostitev ter drugih nastalih stroškov pri organizaciji prireditev ob Obletnici požiga Čukove 

domačije ter ob dnevu žena. 
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33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan 1.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 6,05 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje 

ne kategoriziranih poti Liskuce, ter postavitev cestno prometnega ogledala. 

33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni 

objekti 183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 1,33 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke Komunalni objekti KS so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena 

za tekoče stroške obratovanja pokopališča, vodarine ter str. električne energije. 

 

34 KS PRVAČINA 15.554 €  

34101 Delovanje  KS Prvačina 12.537 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Prvačina se je v prvi polovici leta 2022 sestal na 5. sejah in obravnaval problematiko 

dokončanja investicije v prostorih Sokolskega doma,  popravilo strehe, nakup klimatskih naprav, 

nadaljevanje pridobivanja dokumentacije DGD za Sokolski dom, prireditev ob 270. obletnici 

Prvačke pleh muzike ter ostala vprašanja, pobude in predloge krajanov.  

Krajevna skupnost je v tem obdobju skozi proračunsko postavko delovanje financirala  tekoče 

stroške in oskrbo platanovega drevoreda, za katera je ks pridobila dodatna proračunska sredstva.  

V tem obdobju je krajevna skupnost prešla tudi na sistem digitalnega podpisovanja računov. 

Krajevna skupnosti si sejnin ne izplačuje. 

Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov 

financirali stroške elektrike, vodarine, smetarine, telefona, pisarniškega materiala, itd. 

34102 Prireditve in praznovanja  KS Prvačina 739 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je krajevna skupnost Prvačina v okviru proračunske postavke financirala 

komedijo Striptiz.  

Preostala razpoložljiva sredstva bo krajevna skupnost porabila v začetku drugega polletja. V 

letošnjem letu krajevna skupnost ne bo priredila samostojnega krajevnega praznika, ampak bo 

sofinancirala prireditev ob 270. obletnici Prvačke pleh muzike. Krajevna skupnost se z MONG 

dogovarja za dodatna sredstva za lažjo izpeljavo tega častitljivega jubileja. 

Z razpoložljivimi sredstvi bo  krajevna skupnost financirala tudi otvoritev razstave Prvačina 1298 

– 2022; Njena imena, njeni ljudje.  

Zaradi omejenih sredstev so se člani sveta krajevne skupnosti odločili, da drugih večjih prireditev, 

kot je Praznik breskev v letošnjem letu ne bodo organizirali. 
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34103 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Prvačina 840 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za vzdrževanje krajevnih poti ter zagotavljanje 

osnovne prometne varnosti v KS.  

Krajevna skupnost Prvačina je v prvi polovici leta izvedla in financirala nekatera načrtovana 

vzdrževalna dela, in sicer zamenjavo betonskih cevi za meteorno vodo na parceli št. 1527 in strojno 

delo v Bezovlaku. 

Ostala načrtovana dela bo krajevna skupnost izvedla v drugi polovici leta. 

34106 Komunalni objekti v  KS Prvačina - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.438 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 je krajevna skupnost Prvačina sredstva porabila za tekoče stroške na 

pokopališču (voda, elektrika in komunalne storitve).  

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje in razna vzdrževalna dela) in sanacijo 

zidu pokopališča. 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 

KS Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju KS na proračunski postavki ni zabeležila realizacije. Na proračunski postavki so 

razporejena tako proračunska kot lastna sredstva in so namenjena za izvedbo: 

- DGD dokumentacije za obnovo Sokolskega doma, 

- nabavo klimatskih naprav v Domu krajanov, 

- popravilo strehe nad glasbeno učilnico in 

- dokončanje del v prostorih Sokolskega doma - prostorih PPM 

Dokončanje obnove prostorov Sokolskega doma, priprava dokumentacije DGD in nabava ter 

montaža klimatskih naprav so v zaključni fazi izvajanja. Zaključek pa se pričakuje v začetku 

drugega polletja.  

Popravilo strehe bo izvedeno v drugi polovici leta. Zaključek investicije je predviden  v jesenskih 

mesecih tekočega proračunskega leta. 

 

35 KS RAVNICA 16.454 €  

35101 Delovanje KS Ravnica 7.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Ravnica se je v prvi polovici leta 2022 sestal na dveh sejah in obravnaval tekočo 

problematiko ter vprašanja, pobude in predloge krajanov.  

V tem obdobju je krajevna skupnost v okviru sredstev na proračunski postavki izvedla nakup 

prenosnega računalnika zaradi prehoda na digitalno podpisovanje računov, čiščenje žlebov na 

domu krajanov in popravilo ventilov radiatorjev v prostorih KS.  
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Opis porabe sredstev: skozi proračunsko postavko smo ob upoštevanju zakonskih predpisov 

financirali stroške elektrike, vodarine, ogrevanja, zavarovanja, telefona, pisarniškega materiala, 

tekočega vzdrževanja, izplačila sejnin itd. 

35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost Ravnica na proračunski postavki ni zabeležila realizacije.   

Z razpoložljivimi sredstvi bo krajevna skupnost v drugi polovici leta izvedla asfaltacijo 

razpadajočega pločnika v novem naselju. 

35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica 156 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je krajevna skupnost Ravnica na proračunski postavki zabeležila zgolj manjšo 

realizacijo, ki se nanaša na pogostitev ob koncu preteklega leta.  

Planirana sredstva bo krajevna skupnost porabila v drugi polovici leta, in sicer za praznovanje 

Dneva državnosti dne 25.6.2022, krajevni praznik Ravnica v mesecu avgustu, Pohod treh vojn ter 

Miklavževanje v mesecu decembru. 

35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni 

objekti 4.492 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je krajevna skupnost Ravnica z zagotovljenimi sredstvi na proračunski 

postavki krila tekoče stroške na pokopališču (voda, elektrika in komunalne storitve) ter izpeljala 

večji del načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del.  

Z rebalansom 1 so bila na proračunsko postavko poleg sredstev iz prenosa iz preteklega leta 

dodeljena tudi proračunska sredstva za namen izvedbe večjih vzdrževalnih del na pokopališču, in 

sicer tlakovanje površin in barvanje zidu.  

V prvi polovici leta je krajevna skupnost izpeljala I. fazo načrtovanih vzdrževalnih del, in sicer: 

- visokotlačno pranje zidu, krpanje lukenj in razpok ter beljenje zidu, 

- struganje starega ometa, sanacija zračnika in beljenje mrliške vežice, 

- zamenjava pipe na pokopališču. 

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost porabila preostala sredstva na proračunski postavki še 

za ostale stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje in razna vzdrževalna dela) ter izvedbo 

II. faze načrtovanih vzdrževalnih del, in sicer: 

- dokončanje barvanja starega dela pokopališkega zidu, 

- izdelava klančine, ki povezuje mrliško vežico z novim delom pokopališča. 

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Ravnica 4.206 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2022 je krajevna skupnost Ravnica izpeljala in zaključila večino načrtovanih 

investicij. Z planom so se na proračunsko postavko dodelila proračunska sredstva, za namen 
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ureditve pitnika vode, ureditev betonske podlage ter postavitev kamnite mize in stolov za 

posedanje pod vaško lipo. 

Investicijo »ureditev pitnika« je krajevna skupnost v celoti izpeljala v prvi polovici leta 2022. 

Izvedena so bila naslednja dela: 

- izdelava pitnika in ureditev prostora, 

- povezava inštalacije za pitnik, 

- ureditev betonske podlage in postavitev granitnih plošč. 

 

Poleg zgoraj navedene investicije je krajevna skupnost v prvi polovici leta izvedla tudi nekatera 

druga vzdrževalna dela, in sicer: 

- popravilo strehe na domu krajanov, 

- popravilo obrob na nadstrešku igrišča. 

Ostala načrtovana vzdrževalna dela bo krajevna skupnost izpeljala do jeseni 2022. 

 

36 KS ROŽNA DOLINA  10.852 €  

36101 Delovanje KS Rožna Dolina 6.050 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 28,14 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za redne stroške 

delovanja krajevne skupnosti: stroški električne energije, vode, smetarina, telefon, računalniške 

storitve, str. hrane, poštne storitve, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje opreme (hladilnik, 

klima) str. plačilnega prometa ter izplačilo sejnin članom sveta krajevne skupnosti. 

V sklopu proračunske postavke Delovanje smo izvedli tudi tekoče vzdrževanje javnih površin 

košnja židovskega pokopališča 

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina 240 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 3,94 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

V prvi polovici leta 2022 smo sredstva na proračunski postavki Prireditve in praznovanje namenili 

za poravnavo obveznosti iz naslova stroškov pogostitev, tiskarskih storitev ter drugi posebni 

materiali in storitve. V drugi polovici 2022 KS namerava del sredstev nameniti za organizacijo 

Krajevnega praznika v Rožni Dolini. 

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina 415 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 9,22 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje 

poti (košnja ul. 25. maja ) in zalivanje razpok (sanacija razpok na igrišču v Stari Gori. 
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36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Rožna Dolina 1.170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 10,83 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje 

objektov zamenjava pipe, nabava keramike, dobava in montaža gips stene v objektu kapelica v 

Rožni Dolini ter nabavo novega hladilnika. 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina 2.977 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 16,08 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke Športna igrišča so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za 

tekoče stroške obratovanja igrišč: str. električne energije, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje igrišča 

– košnja, žaganje vej, obnovo igral ter nabavo osnovnih sredstev – hladilnika za potrebe na igrišču 

v Rožni Dolini. 

 

37 KS SOLKAN 65.251 €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Solkan 34.846 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost znotraj proračunske postavke investicije in investicijsko 

vzdrževanje stvarnega premoženja realizirala barvanje lesenih stebrov in klopi, prenovo 

razsvetljave ter postavitev zaščitnih mrež na  objektu Kotalkališče.   

Na postavki investicij smo realizirali tudi ureditev odbojkarskega igrišča na ŠRC Žogica. 

37102 Delovanje  KS Solkan 21.152 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je KS Solkan v okviru proračunske postavke delovanje KS porabilo sredstva za 

stroške tekočega vzdrževanja opreme, okolice Doma KS , tekoče stroške objektov na Soška c. 29 

in 31, ter stroške poslovanja, v katerih so zajeti poslovni sekretar in stroški hišnika ter sejnine.  

V tem obdobju smo urejali novo najemno pogodbo. Svet KS se je sestal v tem obdobju na sedmih 

sejah, kjer je obravnaval zadeve, ki se na nanašajo na  program dela in problematiko kraja. Člani 

Komisije za okolje in prostor  so bili aktivni pri posredovanju in reševanju komunalne, ekološke, 

cestne in druge problematike, ki se nanašajo na območje KS Solkan.  V pogovorih smo sodelovali 

s Salonit Anhovo v zvezi z reševanjem povečane zaprašenosti v Solkanu. Z MONG še vedno 

rešujemo cestno problematiko v okolici OŠ Solkan Z MONG smo se dogovarjali o urejanju eko 

otokov. Svet KS je obravnaval pritožbe krajanov in sprejel vse ukrepe za odpravo vseh pritožb. 

Poleg vseh zgoraj naštetih aktivnosti smo v sklopu proračunske postavke izvedli tudi nekaj tekočih 

vzdrževalnih del. Sanirali smo škodo, ki je nastala zaradi vetra in izliva vode v Domu KS Solkan.  

V drugi polovici leta bomo sredstva ravno tako porabili za namen delovanja krajevne skupnosti in 

sveta krajevne skupnosti. Z sredstvi bomo pokrili tekoče stroške, stroške poslovne sekretarke ter 

stroške, ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, čiščenju prostorov in izplačilu sejnin 

članom sveta KS. 
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37103 Prireditve in praznovanja -  KS Solkan 418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika in drugih tradicionalnih 

prireditev (srečanje starejših občanov,  božični koncert  v solkanski cerkvi, prireditev "Pesem pod 

lipo") ter raznih manjših prireditev in delavnic, katerih organizator in soorganizator je krajevna 

skupnost.  V prvem polletju smo izvedli predstavo monokomedijo z Matjažem Javšnikom, ki je 

bila 21.5.2022 na Kotalkališču. 

37106 Komunalni objekti v  KS Solkan - pokopališča in poslovilni 

objekti 4.887 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo sredstva na proračunski postavki porabili za pokrivanje stroškov tekočega 

vzdrževanja pokopališča. Uredili smo poseke starih dreves. 

V drugem polletju načrtujemo ureditev dela žarnega pokopališča. Predvidena dela bodo zaključena 

do konca leta 2020. 

37108 Solkanski časopis 3.255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je izšel en izvod časopisa, drugi je v tisku. 

37111 Vzdrževanje športne cone -  KS Solkan 693 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo na proračunski postavki zabeležili stroške tekočega vzdrževanja športne 

cone. Teniška igrišča se oddaja  v najem. Na kotalkališču na karavli se je pred sezono izvedlo 

generalno čiščenje tribun, kotalkališča in sten.  

V drugi polovici leta bomo sredstva na proračunski postavki porabili za tekoče vzdrževanje 

športne cone. 

 

38 KS ŠEMPAS 26.411 €  

38101 Delovanje KS Šempas 18.195 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 63,54 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče in materialne 

stroške v zvezi z delovanjem KS: pisarniški material, električno energijo, stroške ogrevanja, vode, 

komunalne storitve, računalniške storitve, str. čiščenja, odvoz smeti,  deratizacija, str. telefona in 

interneta, str. zavarovanja, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, plačilo sejnin članom sveta 

Krajevne skupnosti, stroški plačilnega prometa, redni stroški vzdrževanja spletne strani, nakup 

osnovnih sredstev; strojne računalniške opreme, pihalnik, ozvočenje ter drugi odhodki povezani z 

delovanjem KS 

38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas 1.648 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 21,97 % glede na veljaven proračun 2022-1. 
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Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 namenjena za pokrivanje 

decembrskih računov za novoletno krasitev vasi ter za stroške zavarovanja dogodkov prireditev za 

praznik dela 1. maj. 

PRIREDITVE:  opis dejavnosti: 

Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas, Turistično društvo Šempas, Društvo upokojencev 

Šempas in Osnovna šola Šempas so skupaj z nami organizirali nekaj kulturnih in družabnih 

prireditev. 

V decembru 2021 smo organizirali tradicionalni »Prihod Božička in Dedka mraza« za otroke, kjer 

smo otroke tudi obdarili. Organizirali smo tudi že tradicionalni »Božični koncert«. Potekal je tudi 

pohod po šempaskih bregovih, kjer so lahko pohodniki spoznali naše kraje.  

Januarja – junij 2022 smo imeli gledališke predstave, delavnico s skupino Brida, kjer je TD Šempas 

tudi kuhalo našo tradicionalno polento s točem, naša gledališka skupina se je predstavila z novo 

igro, organizirali smo tudi že tradicionalno dvigovanje mlaja. 

Ob vseh teh prilikah smo sodelujočim, ki sodelujejo brezplačno, pripravili manjše pogostitve oz. 

malico. 

Sodelujemo tudi z društvom upokojencev v našem kraju, namenimo jim sredstva za njihove 

prireditve in jim brezplačno dajemo v najem dvorano.  

Brezplačno uporabo dvorane  kulturnega doma imajo tudi ostala društva, ki delujejo v naši KS.  

Za vzdrževanje dvorane poskrbimo sami s sredstvi, ki jih dobimo iz najemnin. 

Četudi zaradi omejitev se ni veliko dogajalo, smo poskrbeli, da so bili objekti v lasti KS urejeni 

tako zunaj kot znotraj, redno se je urejalo tudi pokopališče. 

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas 1.915 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,08 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki Vzdrževanje krajevnih poti smo v prvi polovici leta 2022, na pobudo 

vaščanov, sredstva namenili za urejanje krajevnih poti, rokav ceste 6134/1 k.o. Šempas z gradbeno 

mehanizacijo. 

38105 Kontejnerska mesta 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 0,00 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2022 KS ni realizirala nobenih vzdrževalnih del. V 

drugi polovici 2022 KS namerava del sredstev nameniti ureditvi kontejnerskega mesta pri 

pokopališču. Z deli bomo začeli takoj ko dobimo predlog- načrt s strani pristojnih služb na MONG. 

Del sredstev pa bomo porabili za redna vzdrževalna dela na pokopališču. To so sredstva, ki so v 

celoti naša in jih pridobimo z najemninami za grobove. 

38106 Komunalni objekti v  KS Šempas - pokopališča in poslovilni 

objekti 699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 4,67 % glede na veljaven proračun 2022-1. 
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Sredstva proračunske postavke Komunalni objekti v KS so bila v prvi polovici leta 2022 

porabljena za tekoče stroške obratovanja pokopališča (smetarina, voda, elektrika). 

Del sredstev bomo porabili še za redna vzdrževalna dela na pokopališču.  

To so sredstva, ki so v celoti naša in jih pridobimo z najemninami za grobove. 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Šempas 3.954 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 4,39 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje 

objektov: demontaža in montaža vrat, zamenjava in popravilo osvetljave, nakup zmrzovalnika, 

izdelava informacijskih tabel, nabava osnovnega sredstva - inox ročaja na stopnišču v kulturnem 

domu ter, popravilo vodovoda v garderobah na nogometnem igrišču. 

Sredstva za 2022 bodo porabljena za vzdrževanje objektov in za dokončanje začetih del, za obnovo 

pisarn v objektu Stara šola, popravilo podpornega zidu in tribun na nogometnem igrišču kot tudi 

za ureditev okolice. 

V proračunu imamo predvidena sredstva, ki prihajajo iz naslova najemnin in prenesenih sredstev 

iz 2021 . Najemnine so lastna sredstva, ki na naš račun pritekajo mesečno do konca leta. To 

pomeni, da ta sredstva nam niso na razpolago kot likvidna sredstva skozi vse leto. 

 

39 KS TRNOVO 39.475 €  

39101 Delovanje KS Trnovo 7.795 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 39,29 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče in materialne 

stroške v zvezi z delovanjem KS: pisarniški material, električno energijo, stroške ogrevanja, vode, 

komunalne storitve, računalniške storitve, str. čiščenja, odvoz smeti, telefon, poštnina, izdelava 

aluminijaste ograje z namenom ureditve kontejnerskega mesta ter drugi stroški povezani z 

delovanjem KS. 

39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo 464 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 10,55 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 namenjena za pokrivanje stroškov 

poštnine ter izvedbe predstave 5 žensk.com. 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 2,93 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Na proračunski postavki Vzdrževanje krajevnih poti smo v prvi polovici leta 2022 sredstva 

namenili za prevoz in dobavo peska ter nakup prometne signalizacije 
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39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni 

objekti 2.833 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 40,13% glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke Komunalni objekti v KS so bila v prvi polovici leta 2022 

porabljena za tekoče stroške obratovanja pokopališča: tekoče vzdrževanje površin, odvoz smeti, 

stroški vode ter vzdrževanje vežice-kitanje in beljenje. 

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - 

KS Trnovo 27.944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila realizirana v višini 69,08 % glede na veljaven proračun 2022-1. 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta 2022 porabljena za tekoče vzdrževanje 

– zidarska dela ter zamenjava vrat v furmanski sobi, stroški priklopa na močnejši električni 

priključek, nabava elektro materiala ter opravljena elektroinštalacijska dela, nabava gips plošč, 

keramike, vzdrževalna dela v domu KS, Trnovski hiši in dvorani ter nabava novih otroških igral 

in mehkih zaščitnih sten. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  0  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  0 €  

09037 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - Javni sklad 

za razvoj malega gospodarstva Goriške 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica kot soustanoviteljica Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 

skladno z sprejetjem poslovnega načrta JSMGG letno namenja sredstva za povečanje namenskega 

premoženja Javnega sklada.   V teku je podpis pogodbe o povečanju namenskega premoženja 

sklada. Sredstva bodo nakazana ko bodo pogodbo podpisale vse občine ustanoviteljice Javnega 

sklada. 

11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju realizacije ni bilo, ker nismo dobili zahtevkov za porabo namenskih sredstev s 

strani Stanovanjskega sklada. Pričakuje se jih v drugi polovici leta - izvedba del na lokaciji 

Erjavčeva 39, ki je vezana na izpeljavo razpisa za izvajalca s strani Doma upokojencev Nova 

Gorica. 

11024 Nakup finančnega premoženja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Do nakupa delnic VIK bo prišlo, v primeru, da jih bo prodajala 

občina Ajdovščina. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 1 . 1 4 0 . 3 6 1  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  1.140.361 €  

11022 Odplačilo bančnih kreditov 1.140.361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavnice za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih, so se v prvi polovici leta 

odplačevale redno, skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Izpolnjena je bila tudi obveznost 

dela vračila za povratna sredstva, ki smo jih od države prejeli v letu 2016, 2019 in 2020 in za katera 

je predvideno vračilo dvakrat letno. Sredstva v enaki višini bodo potrebna za odplačila v drugi 

polovici leta.  

Preostala sredstva bodo namenjena za odplačevanje obveznosti za kredit, ki bo predvidoma najet 

v drugi polovici letošnjega leta. V kolikor bo s pogodbo dogovorjeno, da se prične z 

odplačevanjem glavnic takoj, bo poraba sredstev odvisna od končnega zneska črpanega kredita in 

datuma črpanja. V primeru, da bo pogodba predvidela pričetek vračanja glavnic v začetku 

prihodnjega leta, pa sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 
 

OB084-13-0002 Priprava projektov 3 4 . 6 0 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. V prvem polletju je se je naročila dokumentacija, ki 

jo potrebujemo za izvedbo investicij v prihodnosti ter storitve vezane na pripravo vlog za 

sofinanciranje projektov..  Do zaključka leta se predvideva, da bodo izpolnjeni tako cilji projekta 

kot tudi kazalnik (neposreden rezultat projekta) na letni ravni. 

OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov 

in opreme CZ 6 1 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedba predvidenih investicijskih ukrepov in aktivnosti v okviru projekta je v stalnem izvajanju, 

saj so dejavnosti v okviru tega projekta stalna naloga občine, s ciljem zagotavljanja primernega 

stanja objektov in opreme Civilne zaščite na območju MO Nova Gorica v primeru elementarnih 

in ostalih nesreč. Aktivnosti v okviru projekta potekajo po zastavljenem časovnem načrtu. V letu 

2022 bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta. 

Kazalnika: 

- vzdrževana zaklonišča s pridobljenim potrdilom o primernosti, skladišča in prostori Civilne 

zaščite (stalna naloga), 

- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo (stalna naloga) 

bosta do konca leta realizirana. 

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje 

objektov in opreme 5 0 . 0 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil (refundacij) prejetih s strani dveh 

prostovoljnih gasilskih društev (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačilo obrokov lizinga 

in kredita za dve gasilski vozili poteka konstantno. Aktivnosti v okviru operacije potekajo po 

zastavljenem časovnem načrtu odplačil lizinga in kredita. 

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada
 7 2 . 6 9 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

MO Nova Gorica s strani Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo prejema namenska 

sredstva iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za gasilsko in reševalno 

dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnim gasilskim društvom (PGD Nova 

Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. 

Prejeta sredstva s strani države so deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi 

požarnega sklada. Tudi v nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva s strani države preko 
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transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnim 

gasilskim društvom. S prenakazilom transferjev javnemu zavodu za gasilsko in reševalno 

dejavnost in trem prostovoljnim gasilskim društvom na območju MO Nova Gorica se želi 

zagotoviti ustrezno opremo in vozila za zagotavljanje pripravljenosti in ustrezne požarne varnosti. 

Izvajanje aktivnosti je stalna naloga občine, kar pomeni, da bodo namen in cilji projekta v letu 

2022 realizirani. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) "ustrezna količina nabavljene opreme za 

nemoteno delovanje javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih 

gasilskih društev" bo realiziran. 

OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, 

posp. in razvoj kmetij  2 . 2 6 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so namenjena dodeljevanju pomoči po skupinskih izjemah in de minimisu. Za prve so 

bile izdane odločbe, za druge pa je rok oddaje prijav v septembru. Za naslednja leta bodo objavljeni 

letni razpisi. 

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije 

nedokončanih komasacij  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Letos je bil preko javnega naročila izbran izvajalec komasacijskih del. V okviru del, predvidenih 

za letos, bi morali opraviti ureditev mej na obodu predvidenih komasacij in izvesti razgrnitev 

obstoječega stanja. To pa v teh terminih ni možno zaradi zakonskih rokov sodelovanja strank, pa 

tudi zaradi sprememb novega Zakona o katastru nepremičnin in informacijske prenove 

informacijskega sistema katastra na Geodetski upravi. Zato bomo dela pričeli takoj, ko bo to 

izvedljivo in jih zaključili predvidoma v sredini naslednjega leta. 

OB084-13-0017 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s 

toplotno energijo 1 3 4 . 9 3 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Tudi v letošnjem letu je predvideno nadaljevanje projekta obnove 8-ih toplotnih postaj - 

predvidena je obnova ene toplotne postaje (Ulica Gradnikove Brigade 47). V letošnjem letu so bila 

sredstva porabljena za izgradnjo toplotne postaje novega pokritega bazena ter za izvedbo dela 

priključka bazena na sistem daljinskega ogrevanja. 

OB084-13-0022 Avtobusna postajališča  4 0 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt – izdelava projektne dokumentacije za obnovo avtobusnih postaj mestnega prometa v 

Rožni Dolini, se izvaja skladno s terminskim planom. 
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OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del 

na gozdnih cestah 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave javnega naročila za izbor izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest. Zavod 

za gozdove je pripravil program vzdrževanja gozdnih cest. Izvedba bo zaključena do zadnjih dni 

oktobra. 

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge 

opreme-Medobčinska upr  3 0 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nakup programske in strojne opreme za potrebe Medobčinske uprave se nabavlja v skladu s 

planom. Osnovni namen in cilji projekta bodo doseženi v okviru posodobitev potrebne opreme za 

učinkovito izvajanje nalog do konca leta. V drugi polovici leta  bo nabavljena nova strojna in 

programska oprema tudi za inšpekcijo. 

OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadki 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicijska dela potekajo v skladu s planom. Osnovni namen in cilji projekta bodo doseženi po 

izvedbi del. 

OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - 

ravnanje z odpadno vodo 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva bodo porabljena za izdelavo naročene projektne dokumentacije  PZI za novogradnjo 

kanalizacijskega omrežja v območju krožnega križišča v Ajševici. 

Pogodba z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato so bili projekti 

šele naročeni in niso še v celoti izdelani ter obračuni. 

OB084-13-0069 Kanalizacija Rožna Dolina  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v prvi polovici leta 2022 niso bila porabljena, ker se aktivnosti na projektu niso izvajale. 

Pogodba o izvedbi investiciji in opravljanju drugih storitev v letu 2022 z JP Vodovodi in 

Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato se sedaj pripravlja terminski plan za 

izvedbo rekonstrukcije kanalizacije v Rožni Dolini. 

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v prvi polovici leta 2022 niso bila porabljena, ker se aktivnosti na projektu niso izvajale, 

zaradi negativnega mnenja Slovenskih železnic za gradnjo kanalizacije v varovalnem pasu 

železnice. 
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OB084-13-0077 Inv. vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadno vodo 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen projekta je obnova in rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju 

celotne občine ter s tem zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. 

Cilj je obnoviti črpališča in druge objekte na kanalizacijskem sistemu ter obnoviti in rekonstruirati 

obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja. Dela se bodo izvajala v okviru letne pogodbe za 

vodenje investicij z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. 

Predvideno je da bodo kazalniki projekta realizirani do konca leta 2022. 

OB084-13-0083 Izdelava projektne 

dokumentacije - oskrba z vodo 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva bodo porabljena za izdelavo naročene projektne dokumentacije  PZI za novogradnjo 

vodovodnega omrežja v območju krožnega križišča v Ajševici in rekonstrukcijo vodovoda v 

Cankarjevi ulici ob izvedbi kolesarske steze. 

Pogodba z JP Vodovodi in Kanalizacija d.d. je bila podpisana v mesecu maju, zato so bili projekti 

šele naročeni in niso še v celoti izdelani ter obračuni. 

 

OB084-13-0096 Sekundarno omrežje TB planota
 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt se še ni pričel, zaradi poznega podpisa pogodbe z VIK-om v maju letos. 

Ocenjuje se, da bodo kazalniki (1 izveden odsek vodovoda in 1 manjša obnova/nadgradnja na 

objektih vodovoda (črpališča, vodohrani,...)) realizirani konec letošnjega leta, z možnostjo 

podaljšanja v leto 2023 

OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. 

in poslovilni objekti  8 7 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Cilj projekta je zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebnih svečanosti in zagotovitev 

ustreznega števila grobnih mest za klasična in žarna pokopališča na vseh pokopališčih na območju 

MONG. 

Zaključena je investicija ureditve poljin za klasične in žarne pokope na razširjenem delu 

pokopališča v Ravnici. 

V nadaljevanju bo v okviru razpoložljivih sredstev proračunske postavke naročena projektna 

dokumentacija za ureditev dostopa, rušitev in nadomestno gradnjo poslovilnega objekta na 

pokopališču na Gradišču, širitev pokopališča v Vitovljah in na Trnovem ter ureditev žarnega 

pokopališča v Prvačini. 
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 V letu 2023 se bo nadaljevalo s pridobitvijo upravnih dovoljenj za predhodno navedene objekte. 

Gradnja navedenih objektov bi se pričela v letu 2023 in zaključila v letu 2024. 

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb  3 0 . 2 3 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za geodetske storitve, najemnine, odškodnine, 

sodne stroške in notarje, davke, projektno dokumentacijo in za nakupe zemljišč. Zemljišča so bila 

kupljena za ureditev ZK stanja na kategorizirani občinski cesti Ajševica - Gmajna in Ajševica - 

Loke, parcele za krožno pot Branik - grad Rihemberk - Branik, za nekategorizirno občinsko pot v 

Šempasu (menjava),  

V planu za nakup do konca leta 2022 so še nakupi zemljišč za kategorizirane in nekategorizirane 

občinske ceste, za prometne ureditve, za pokopališča in ekološke otoke, za izgradnjo infrastrukture 

in dostopno pot v PEC Kromberk, parcele za tematsko pot ob Vipavi, pridobitev ZK pravic za 

odvodnik v Sočo, zemljišča za poslovno cono Prvačina, pridobitev pravic graditi za ureditev 

vodotoka Vrtojbica. 

OB084-13-0105 Inv. vzdrževanje in nakup 

opreme Goriški muzej  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedba investicijskega vzdrževanja in realizacija sredstev so načrtovani v drugi polovici leta. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

Osnovni namen in cilji bodo doseženi do konca leta 2022. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- ureditev okolice z dodatno ponudbo ob muzejski zbirki Pristava. 

OB084-13-0106 Inv. vzdrževanje in nakup 

opreme Goriška knjižnica  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi zaključevanja. V letu 2021 je bila izvedena menjava klimatskega sistema v 1. in 

2. nadstropju osrednje stavbe Goriške knjižnice ter nabava enot za pritličje.  

V letu 2022 bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje namenjena za montažo preostalih enot 

klimatskega sistema (pritličje). Montaža: julij 2022. 

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v letu 2022: 

- primerno hlajenje v poletnem času, 

- pomoč pri ogrevanju v prehodnem (pomlad, jesen) in zimskem času, 

- pričakovan učinek: nižji stroški ogrevanja. 
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OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup 

opreme -  Kulturni dom 6 . 4 9 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta so bile že izvedene nekatere aktivnosti na področju nakupa opreme. Nabavljeni 

so bili: 

- 4 prenosni mikrofoni s pripadajočo opremo, 

- 2 led reflektorja za teren, 

- video projektor za galerijo.  

Ostale aktivnosti na tem področju se bodo odvijale v drugi polovici leta.  

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

Osnovni namen in cilji bodo doseženi do konca leta 2022. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- ustrezni prostori in oprema za kvalitetno dejavnosti javnega zavoda. 

OB084-13-0109 Kulturni center 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju 2022 ni bilo aktivnosti na tem objektu. 

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje 

športnih objektov  5 . 0 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva v okviru postavke so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov, ki jih ima v 

upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica in sicer: 

1. nakup delovnega stroja - traktorja v višini 68.670,00 €, 

2. obnova tartana na zunanjem odbojkarskem in košarkarskem igrišču v višini 31.570,00 €, 

3. sanacija tribun na rolkarskem poligonu v višini 6.645,00 € 

4. nabavo osnovnih sredstev Javnega zavoda za šport Nova Gorica v višini 11.615,00. 

Nekatere investicije so že v teku, realizacija pa bo v glavnini v drugi polovici leta. 

OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških 

igrišč  1 1 . 2 7 7  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so namenjena za: 

1. vzdrževanje obstoječih otroških igrišč na območju mesta in jih ima v upravljanju Javni zavod 

za šport Nova Gorica 

2. za postavitev novega otroškega igrišča na Gradišču nad Prvačino, 

3. za kritje stroškov zemljišč, ki jih ima občina v najemu za namene smučišča na Lokvah in za 

pristajalno stezo padalcev na Lijaku. 



 

 125 

 

Vzdrževanje poteka tekom celega leta, investicija postavitve novega otroškega igrišča na Gradišču 

pa je zaključena. 

OB084-13-0118 Optim.in aktiv.površin šp.parka 

NG-Izgr.pokritega 3 3 5 . 6 6 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvedbe ureditve osrednjega prehoda športnega parka, zaključek je predviden v 

avgustu 2022. Poskusno obratovanje objekta Zimskega bazena se je uspešno zaključilo 29.5.2022. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi.  

Kazalniki bodo doseženi v letu 2022. 

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in 

nakup opreme - vrtci 4 6 . 9 6 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Iz proračunske postavke so bili financirani stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme 

v objektih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica. V prvem polletju so bili financirani stroški za: 

- OŠ Branik: nakup pomivalnega stroja v kuhinji (delež za vrtec), 

- OŠ Dornberk: nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane (delež za vrtec) in 

- Vrtec Nova Gorica: nakup kombiniranega vozila za prevoz hrane. 

Glavnina del se zaradi odsotnosti otrok v vrtcih izvaja v poletnih mesecih, skladno z letnimi 

pogodbami z javnimi zavodi. Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in 

nakup opreme - OŠ 3 0 . 6 2 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po 

investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni iz 

občinske uprave, so si ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje in določili prioritete za 

sofinanciranje s strani občine. V prvi polovici leta so bili realizirani naslednji kazalniki: 

OŠ BRANIK: 

- sofinanciranje nakupa 2/3 pomivalnega stroja (10.442,59 EUR) 

OŠ DORNBERK: 

- nakup 1/3 kombiniranega vozila za prevoz hrane na podružnično šolo (3.333,33 EUR) 

OŠ F. ERJAVCA NG: 

- IKT oprema (3.486,76 EUR) 

- projektor in projekcijsko platno (6.493,45 EUR) 

- oprema učilnic - omare (2.020,00 EUR) 

- čistilni stroj (1.102,50 EUR) 
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OŠ SOLKAN: 

- nakup garderobnih omaric (3.749,85 EUR) 

Vsa ostala predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme se bodo izvedla v poletnih 

mesecih zaradi manjšega števila učencev v osnovnih šolah. V letu 2022 bodo doseženi osnovni 

namen in cilji projekta.  

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo do konca leta 2022 realizirani v celoti. 

OB084-13-0143 Ureditev turistične 

infrastrukture 7 . 7 8 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalnik »izvedene 2 aktivnosti letno« bo dosežen v drugi polovici leta. 

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže 

JR 7 . 7 9 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine. 

Dograjena je bila JR ob Rutarjevi 4 ter urejena JR ob Bazoviški ulici v novi Gorici.  V fazi oddaje 

naročila je tudi dograditev JR ob vrtni ulici v Novi Gorici. V nadaljevanju leta bo naročena 

minimalna dokumentacija za širitev mreže javne razsvetljave, na prometnih površinah, glede na 

razpoložljiva sredstva bo dograjeno omrežje, kjer je to potrebno zaradi zagotavljanja prometne in 

splošne varnosti.  S tem bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta.  

Do zaključka leta bodo doseženi vsi predvideni kazalniki (neposredni rezultati projekta), in sicer: 

- 1 manjši poseg v okviru investicijsko vzdrževalnih del letno 

- 2 ureditvi JR kot sklop rekonstrukcije prometne površine letno 

- postavitev treh posameznih svetilk za izboljšanje prometne varnost 

OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova 

JR v MONG 9 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letošnjem letu je v sklopu projekta predvidena izločitev 10-ih prižigališč javne razsvetljave iz 

transformatorskih postaj ter dograditev javne razsvetljave Cankarjevega naselja. Projekt poteka v 

skladu s terminskim planom. Za ostale naloge, ki jih je potrebno še izvesti za dokončanje projekta, 

v letošnjem proračunu sredstva niso zagotovljena. 

OB084-13-0155 Vzdrževanje zbirnih centrov za 

ločeno zbiranje odpadkov 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva, ki so namenjena za večja vzdrževalna dela na zbirnih centrih (vandalizem, prometne 

nesreče,...), v prvi polovici leta niso bila koriščena, ker to ni bilo potrebno. 
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OB084-13-0156 Vrtec Grgar 5 5 1 . 9 0 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen in cilji projekta bo v l.2022 dosežen. Odstopanja od terminskega plana realizacije 

nastajajo zaradi zamude izvajalca pri izvedbi del. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v l.2022. 

OB084-13-0160 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Kromberk-Loke 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2022 ni prišlo do izvedbe načrtovanih projektov.  

V drugi polovici leta 2022 se načrtuje v okviru predvidenih projektov izvesti: 

- ureditev odvodnjavanja in parkirišča v športnem parku. 

- ureditev spominskega parka 

- vzdrževalna dela na kulturnem domu in športnem igrišču 

OB084-13-0163 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Banjšice  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta je krajevna skupnost pričela z izvajanjem projekta obnovitev elektroinštalacije 

in zamenjava vodovodnih cevi v večnamenskem objektu. Projekt je v začetni fazi pridobivanja 

ponudb. Realizacija projekta se predvideva do konca proračunskega leta.  

V drugi polovici leta 2022 se načrtuje izvedba ostalih načrtovanih projektov: 

-  adaptacija stropa in tlaka v večnamenskem objektu 

-  obnova sanitarij v večnamenskem objektu 

OB084-13-0164 Invest. in inv. vzdrž.st.premož . 

- KS Branik 2 2 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS so se izvedla manjša dela: popravilo razsvetljave 

v kulturnem domu Branik. 

V drugi polovici leta 2022 se načrtuje v okviru predvidenih projektov izvesti: 

- obnova strehe objekta v Spodnji Branici. 

V okviru nepredvidenih projektov se načrtuje izvesti: 

- obnova Info točke v Braniku. 

Za izvedbo ostalih predvidenih projektov bo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. 



 

 128 

OB084-13-0165 Invest . in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Čepovan  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2022 ni prišlo do izvedbe načrtovanih projektov.  

V drugi polovici leta 2022 se načrtuje v okviru predvidenih projektov izvesti: 

- ureditev varčne razsvetljave Kulturnega doma Čepovan 

- vzdrževalna dela na kulturnem domu 

OB084-13-0166 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Gradišče  3 . 3 2 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekti v izvajanju: 

- pridobivanje uporabnega dovoljenja za Kulturni dom na Hribu, pogoj ureditev sanitarij, 

- ureditev lastništva stavbe Gradišče 41 v fazi izvajanja. 

Za izvedbo ostalih predvidenih projektov bo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. 

OB084-13-0167 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Grgar 3 7 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS, se je v prvi polovici leta izvedla tehnična 

dokumentacija za sanacijo strehe Kulturnega doma Grgar.  

Predvideni projekti v drugi polovici leta 2022:  

- dokončna izvedba sanacije strehe Kulturnega doma Grgar, 

- obnova mreže športnega igrišča v Grgarju. 

OB084-13-0168 Inve. in inv. vzdrž.st.premož. - 

KS G.Ravne-Bate 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2022 ni prišlo do izvedbe načrtovanih projektov.  

V drugi polovici leta 2022 se načrtuje v okviru predvidenih projektov izvesti: 

- nakup in montažo okenskih nadstreškov za preprečevanje pronicanja vode ob okenskih 

policah. 

OB084-13-0169 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Lokovec 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta 2022 ni prišlo do izvedbe načrtovanih projektov.  
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V drugi polovici leta 2022 se načrtuje v okviru predvidenih projektov izvesti: 

- nakup električne peči za žganje keramike 

- vzdrževalna dela na kulturnem domu 

OB084-13-0171 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Nova Gorica 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS v prvi polovici leta 2022 ni prišlo do realizacije 

načrtovanih projektov. 

OB084-13-0172 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Ozeljan 1 1 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS, se je v prvi polovici leta izvedla zamenjava 

sanitarne opreme v objektu grad Ozeljan. 

OB084-13-0173 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Prvačina  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekti v izvajanju: 

- dokončanje del v prostorih Sokolskega doma (prostori PPM) – projekt je v fazi zaključevanja. 

Realizacija je predvidena konec meseca junija ali v začetku julija. 

- postopek izdelave DGD dokumentacije za obnovo Sokolskega doma v lasti krajevne 

skupnosti – projekt je v fazi zaključevanja. Realizacija projekta se predvideva v mesecu 

avgustu. 

- Nakup klimatskih naprav v Domu krajanov – projekt je v fazi zaključevanja. Realizacija 

projekta je predvidena v mesecu juliju. 

Neizvedeni projekti: 

- Popravilo strehe nad glasbeno učilnico – izvedba projekta je predvidena v drugi polovici 

proračunskega leta. 

OB084-13-0174 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Ravnica 4 . 2 0 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedeni projekti: 

- popravilo strehe na domu krajanov ter popravilo obrob na nadstrešku igrišča - projekt je bil 

izveden v okviru vzdrževanja stvarnega premoženja in je bil v celoti realiziran v prvem 

polletju proračunskega leta.  

- Ureditev pitnika v vaškem jedru krajevne skupnosti – projekt je bil v celoti realiziran v prvem 

polletju proračunskega leta.  
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Neizvedeni projekti: 

- Postavitev kamnite mize s stoli v vaškem jedru krajevne skupnosti – izvedba projekta je 

predvidena v drugi polovici proračunskega leta, v kolikor bo mogoče. 

OB084-13-0175 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Rožna Dolina  1 . 1 7 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS, se je v prvi polovici leta izvedlo tekoče 

vzdrževanje objektov: zamenjava pipe, nabava keramike, dobava in montaža gips stene v objektu 

kapelica v Rožni Dolini. 

OB084-13-0176 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Solkan 2 5 . 8 2 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju 2022 je krajevna skupnost realizirala večino zastavljenih projektov. V okviru 

projekta se izkazuje poračun lastnih vlaganj, katera mesečno poračunavamo najemniku Gostinstvu 

Saši Golobu s.p..  

V okviru projekta vzdrževanje stvarnega premoženja so bila v prvem polletju izvedena naslednja 

vzdrževalna dela: 

- barvanje lesene konstrukcije pokritega kotalkališča 

- barvanje lesenih klopi na kotalkališču 

OB084-13-0177 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Šempas  3 . 9 5 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS, se je v prvi polovici leta izvedlo tekoče 

vzdrževanje objektov: demontaža in montaža vrat, zamenjava in popravilo osvetljave ter popravilo 

vodovoda v garderobah na nogometnem igrišču. 

V kolikor bo mogoče v drugi polovici leta 2022 se načrtuje izvesti: 

- Obnova podpornega zidu in tribun na nogometnem igrišču (delno porušen zid, ogroža tribune 

in igrišče) 

- Ureditev okolice pri Kulturnem domu Šempas; to zajema postavitev pokritega avtobusnega 

postajališča za smer Ajdovščina-Nova Gorica (potniki čakajo na dežju in vetru), preplastitev 

parkirišča (asfalt v zelo slabem stanju), ureditev-obnova uničene stene ob bankomatu, 

postavitev 2x »pano« za lepljenje obvestil…, postavitev stojala za kolesa, postavitev klopi in 

mize za krajši postanek,…Urediti je potrebno tako, da se bo vse to vključilo v arhitekturo 

Kulturnega doma Šempas       

- Obnova in ureditev površin okrog prireditvenega prostora »plošča«, ki zaradi korenin dreves 

odstopajo, se majejo… 

- Postavitev klopi in informacijske table (zgodovina Šempasa in cerkve) in obnovitev pipe iz 

časa AO (priklop pitne vode, ki bo koristila za turiste, kolesarje,…) na trgu pri cerkvi Sv. 

Silvestra, 
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- Ureditev kontejnerskega mesta pri pokopališču v Šempasu, 

- Dokončanje obnove pisarn v zgornjem nadstropju stavbe »stara šola«, 

- Nova tabla z napisom KULTURNI DOM ŠEMPAS ter njena razsvetljava. 

OB084-13-0178 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Trnovo 2 7 . 9 4 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Glede na potrebe vzdrževanja objektov v lasti KS, se je v prvi polovici leta izvedlo tekoče 

vzdrževanje: zidarska dela ter zamenjava vrat v furmanski sobi, stroški priklopa na močnejši 

električni priključek, nabava elektro materiala ter opravljena elektroinštalacijska dela, nabava gips 

plošč, keramike, vzdrževalna dela v domu KS, Trnovski hiši in dvorani. 

OB084-13-0179 Invest. in inv. vzdrž.st.premož. 

- KS Osek-Vitovlj 4 2 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekti v izvajanju: 

- ureditev okolice Vitovske cerkve in vojaškega pokopališča v Oseku – projekt je v fazi 

zaključevanja. Zaključek projekta je predviden v mesecu septembru 2022.   

- ureditev okolice prireditvenega prostora v Vitovljah – projekt je v fazi zaključevanja. 

Zaključek projekta je predviden v mesecu septembru 2022.  

V drugi polovici leta 2022 se načrtuje v okviru predvidenih projektov izvesti ostala vzdrževalna 

dela na kulturnem domu in ureditev okolice novozgrajenega kulturnega doma Osek-Vitovlje. 

OB084-13-0184 Subvencioniranje komunalnega 

prispevka in nakupa zemljišč  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa, ki  še ni realiziran 

OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in 

inv. v razširjanje dejavnosti  2 . 2 3 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa, ki je že zaključen. Sredstva se bodo dodelila 

izbranim prejemnikom po realizaciji njihovih prijavljenih investicij in sicer najkasneje do 30.9. 

2022. 

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki 

otoki 4 . 5 6 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti so v teku.  
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V okviru predvidenega so bili izvedeni manjši posegi pri štirih ekoloških otokih (namestitev 

zaščitne ograje, utrditev podlage) ter dobavljene in montirane so bile opozorilne table za 

prepovedano odlaganje kosovnih odpadkov.  

V okviru predvidenega je v izvedbi projektna dokumentacija PZI za tipske ekološke otoke, v teku 

so dela za ureditev ekološkega otoka v Lokovcu ter vzpostavitev videonadzornega sistema na 

izbranih lokacijah. V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvedeni izbrani ekološki otoki, skladno 

s pripravljeno projektno dokumentacijo PZI.  

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta delno doseženi. Zaradi dviga cen materialov, se 

predvideva, da ne bo realizirano načrtovano število urejenih ekoloških otokov. 

V letu 2023 sledi nadaljevanje zastavljenega cilja projekta.  

Kazalniki bodo realizirani v drugi polovici leta 2022. 

OB084-14-0014 Spodbujanje promocijskih 

aktivnosti podjetij 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Javni razpis  zaradi razmer po epidemiji COVID še ni bil objavljen in zato tudi sredstva še niso 

bila realizirana. Javni razpis  bomo v kolikor bodo razmere ugodne objavili  v septembru letošnjega 

leta 

OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt 

Soča/Isonzo  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Začetek aktivnosti je predviden v drugi polovici leta, kazalnik bo predvidoma dosežen v naslednjih 

letih. 

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca 2 0 . 8 4 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja in bo v okviru predvidenega izveden do konca leta 2022 ko bodo cilji 

projekta tudi doseženi.  

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):  

- delovanje pogodbenega partnerstva LAS V objektu sonca bo v skladu z letno pogodbo 

dosežen do konca leta 2022 

OB084-15-0006 Kanalizacija Gradišče  4 . 4 3 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi naročanja novelacije dokumentacije (nova lokacija črpališča). Pripravlja se tudi 

dokumentacija za pridobitev sredstev iz sklada NOO (načrt za okrevanje in odpornost).  

Ocenjuje se, da bo osnovni cilj za leto 2022 (pridobitev GD) dosežen.   

Ocenjuje se, da bodo kazalniki (izvedba fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino) 

realizirani v letu 2023/2024. 
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OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob 

nekdanji meji in Odvodnik Soča  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju se je izdelala projektna naloga za investitorja DRSV na podlagi podpisanega 

sporazuma o skupni investciji med MONG in DRSV za "Ukrepi za zagotavljanje poplavne 

varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – odvodnik v Sočo«. Projekt je deljen v 4. sklope: 

1. Izgradnja »odvodnika Soča« po Prvomajski Ulici  

2. Izgradnja drugega dela »odvodnika Soča« z izpustom v Sočo. 

3. Izgradnja odvodnega kanala »BCs« po Lavričevi ulici 

4. Izgradnja »Zadrževalnika Ščedne« s pripadajočimi tehničnimi rešitvami.  

 

Projekt je trenutno v fazi naročanja projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

4 x DGD.  

V letu 2022 se izdeluje nova dokumentacija in novelacija stare dokumentacije. 

V letu 2023 sledi pridobitev gradbenega dovoljenja. 

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega 

načrta in prioritetnih  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi akcijskega načrta in prioritetnih projektov 

skladno s potrjenim dokumentom Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2030, ki je podlaga za 

možnost koriščenja sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in drugih 

evropskih programov. Načrtuje se, da bo akcijski načrt pripravljen do konca oktobra 2022. 

OB084-15-0013 Revitalizacija gradu Rihemberk
 1 2 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju 2022 so bila sredstva porabljena za pokrivanje stroškov najnujnejših 

vzdrževalnih in upravljavskih aktivnosti MONG, ki se v glavnini izvajajo znotraj poletne sezone. 

Ostale stroške povezane z obratovanjem gradu in njegovo dostopnostjo za obiskovalce pokriva 

zunanji izvajalec, ki ima urejene zunanje površine gradu v brezplačni uporabi, na podlagi pogodbe. 

Stroški Adaptacij so bili v celoti realizirani z dokončanjem Infoteke Natura 2000 na gradu 

Rihemberk. Račun še ni zapadel v plačilo. Stroški nakupa zemljišč za potrebe parkirišč niso nastali, 

del denarja je bil prerazporejen na plačilo nepredvidenih del pri ureditvi Infoteke Natura 2000 in 

za program na otvoritvi Infoteke aprila 2022. Stroški projektne dokumentacije so nastali delno, še 

ne zapadli v plačilo 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

Grad dostopen za obiskovalce, zavarovan in ustrezno urejen za obisk na vseh površinah.  

Urejen in za obiskovalce odprt nov sprejemno-interpretacijski center Infoteka Natura 2000 Grad 

Rihemberk. Izvedena otvoritev centra 21. 4. 2022. 



 

 134 

OB084-16-0001 Krožišče Ajševica  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. V okviru investicije se gradi betonsko krožno križišče 

Namen projekta je ureditev križišča, ki je neustrezno z vidika propustnosti, še bolj pa z vidika 

prometne varnosti in varna navezava prečkanj kolesarjev in pešcev. V letu 2022 bodo osnovni 

namen in cilji projekta doseženi. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v letu 2022. 

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt se zaključi 30. 6. 2022. Njegova osrednja aktivnost - protipoplavni nasip v Prvačini - je 

bila zaključena v letu 2020.  Nabavljena je bila tudi vsa predvidena oprema (prenosni računalnik, 

projektor in monitorja z nosilcema). Do zaključka prvega polletja 2022 je bila izdelana tudi 

strokovna dokumentacija, kot je bilo predvideno v prijavnici projekta. 

Osnovni namen in cilji projekta so tako doseženi, realizirani so bili tudi kazalniki. 

OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih 

in drugih nesrečah  6 4 . 5 0 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine, da zagotavlja ustrezno 

ukrepanje na celotnem območju mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih 

nevarnosti ter tako zagotovi varnost občanov in drugih obiskovalcev mestne občine v primeru le-

teh. V prvi polovici leta se je v okviru projekta izvedlo interventno sanacijo plazu ob kolesarski 

poti v Šmavru. Realizacija investicijskih ukrepov/aktivnosti v okviru projekta je odvisna od števila 

nujnih intervencijskih ukrepov. Predvidevamo, da bo do zaključka leta dosežen predviden namen 

in cilj projekta. Ravno tako bo dosežen tudi kazalnik, saj se bo v primeru naravnih in drugih nesreč 

ter pretečih nevarnosti primarno vedno zagotavljalo varnost občanov in drugih obiskovalcev 

mestne občine. 

OB084-16-0009 Galerija - Nakup likovnih del 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

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

Ocenjuje se, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

Osnovni namen in cilji bodo doseženi do konca leta 2022. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- bogatejša zbirka umetniških del, 

- večji obisk razstav. 
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OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične 

kulturne dediščine  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugi polovici leta 2022. 

Sredstva bodo porabljena glede na število odobrenih projektov upravičenim prijaviteljem na javni 

razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni 

občini Nova Gorica. 

Osnovni namen in cilji bodo doseženi do konca leta 2022. 

Kazalniki: 

- obnovljeni kulturni spomeniki 

OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje 

malih komunalnih ČN  2 . 3 6 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvi polovici leta je bilo odobrenih 7 subvencij fizičnim osebam od katerih je bilo izplačanih 6. 

Število vlog se je napram preteklim letom, letos nekoliko povečalo. Z objavljenim razpisom in 

odobrenimi vlogami so namen in cilj projekta doseženi. 

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj projekta je zagotovitev redne varne in nemotene oskrbe s pitno vodo za večji del 

MO Nova Gorica ter sosednjih občin. V okviru projekta je predvidena zagotovitev tehnološke 

obdelave odpadne vode,  obnovitvene investicije v strojno opremo in ureditev filtracije. Dela se 

izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za 

vodenje investicij.  

Kazalnik bo realiziran do konca leta 2022. 

OB084-16-0022 LAS - Hiša aleksandrink  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na postavki v prvi polovici še ni bilo koriščenja sredstev. Projekt je v fazi potrjevanja za pridobitev 

sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo je namreč 

zahtevalo, da se za  objekt hiše aleksandrink, ki je na parceli s parcelno št. *5/1 k.o. Prvačina 

pridobi uporabno oziroma odločbo o objektu dolgotrajnega obstoja. Izvedba projekta se bo pričela 

v avgustu 2022. 

Cilji projekta še niso doseženi. 

Kazalniki projekta še niso doseženi - doseženi bodo v letu . 
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OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna 

Dolina - Ajševica  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Del dokumentacije je v izvajanju. Pretežni del projekta je v fazi izdelave projektne naloge za 

območje Rožne Doline. Predvidevamo, da bodo v drugi polovici leta potekala usklajevanja z DRSI 

in potrjevanje projektne naloge, zato naročanja kompleksne projektne dokumentacije v tem letu 

ne bomo mogli izpeljati. 

Ocenjujemo, da bomo del sredstev na proračunski postavki porabili za izdelavo IDZ 

dokumentacije. 

OB084-17-0008 Projekt VIPava 8 . 2 2 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave investicije. Glavna investicija je brv čez Vipavo v peklu. V okviru 

predvidenega je bil vložen zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi (izbira izvajalca del in pričetek gradnje) 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v letu 2023,ko se zaključi 

gradnja brvi. 

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega 

kolesarskega omrežja Nove Gorice  2 9 . 0 6 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Del kazalnikov je bil dosežen že v lanskem letu, vsi kazalniki pa bodo doseženi ko se bo projekt 

zaključil t.j. leta 2023 

OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO
 6 . 7 3 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO "Salute-

Zdravstvo" so v teku. Zaposlena oseba na operaciji skrbi za nemoteno delovanje in koordinacijo 

projektnih aktivnosti s strani mestne občine ter za izvajanje vseh aktivnosti vezanih na 

vzpostavitev informacijske pisarne v okviru projekta "Salute-Zdravstvo". Cilj je dosežen. 

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje 

meteorne odvodnje 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen projekta je zagotavljanje ustreznega odvajanja meteornih voda. Cilj je izvesti manjše 

obnove, novogradnje in vzdrževalna dela na obstoječem sistemu meteorne odvodnje, ki se izvajajo 

večinoma v sklopu obnove ostale infrastrukture na celotnem območju občine. Dela se izvajajo v 

okviru letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacije Nova Gorica za vodenje 

investicij. 
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Ocenjuje se, da bodo kazalniki (4 manjše obnove/sanacije meteorne kanalizacije)  realizirani v letu 

2022. 

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske 

cone Nova Gorica - Kromberk 9 0 0 . 3 2 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja gradbenih del. V letu 2023 se izvedba del zaključi. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v l.2023. 

OB084-18-0031 Walk of Peace - interreg SLO-

ITA 1 . 5 4 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalnik »urejen center za obiskovalce Sabotin-park miru« je bil dosežen v prvi polovici leta, 

medtem ko bo kazalnik »nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru« dosežen v drugi 

polovici leta. 

OB084-18-0037 Vzpostavitev sistema izposoje 

koles - GO-KOLO 1 1 . 4 9 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sistem izposoje koles je bil vzpostavljen avgusta 2021, s čimer je bil izpolnjen cilj projekta. 

Mestna občina Nova Gorica in izvajalec, podjetje Nomago sta istega meseca podpisali vzdrževalno 

pogodbo za obdobje 36 mesecev. Sredstva na postavki so tako namenjena kritju vzdrževanja. 

OB084-18-0038 URBINAT 3 2 . 0 5 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvedbe idejne zasnove (participacijo občanov smo uspešno izpeljali), ki jo 

oblikujeta sodelavca na Univerzi v Novi Gorici, Saša Dobričić in Marco Acri. Ko bo idejna 

zasnova pripravljena, jo bomo predstavili javnosti s pomočjo urbanih intervencij v pozno poletnem 

ali jesenskem času. Pri izvedbi intervencij nam bo pomagalo Kulturno društvo ProstoRož iz 

Ljubljane. Idejna zasnova bo v pomoč pri oblikovanju strokovnih podlag, ki bodo umeščene v 

OPPN. 

V poletnem času bomo postavili Mobilet na območje ob Kornu (na območje nekdanje t. i. Stare 

drevesnice). Razna društva, zavodi, organizacije ter posamezniki so bili pozvani k udeležbi in 

oblikovanju programa za poletne mesece. Mobilet naj bi na območju deloval od 12. julija do konca 

septembra 2022.  

Jeseni bo potekalo partnersko srečanje v Bruslju (predvidoma konec septembra 2022). 

V letu 2023 sledi organizacija uradnega srečanja vseh projektnih partnerjev v Novi Gorici v aprilu 

ali maju, partnersko srečanje v Portu v jesenskem času ter umestitev strokovnih podlag v OPPN. 
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OB084-18-0039 Urejanje severnega dela 

Solkana 5 . 8 8 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave na izvedbo s KS Solkan usklajenih manjših ureditev na območju starega 

jedra Solkana. 

OB084-18-0041 GREVISLIN 1 5 2 . 8 0 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za dokončanje predvidenih 

del v okviru projekta GREVISLIN, ki je bil zaključen februarja 2022. Na gradu Rihemberk je bil 

urejen in za obiskovalce odprt nov sprejemno-interpretacijski center Infoteka Natura 2000 Grad 

Rihemberk.  

Sredstva so bila porabljena v celoti po planu. Cilj projekta je bil dosežen v celoti (izvedba 

investicij: vstopna točka Lijak, infoteka na gradu Rihemberk, ureditev brežin reke Vipave, 

projektna dokumentacija za izvedbo ukrepov zelene infrastrukture). 

OB084-18-0042 Trajnostna obnova Laščakove 

vile z vključitvijo kulturne dediščine v 

turistično ponudbo  4 2 . 3 6 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V prvi polovici leta 2022 je bila s strani strokovnih služb mestne 

občine pripravljena in oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev EU v okviru Načrta za 

okrevanje in odpornost (NOO) na javni razpis (JR) za sofinanciranje projektov trajnostne obnove 

in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanja kulturnih doživetij v slovenski 

turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je 

objavilo Ministrstvo za kulturo. Pripravilo se je tudi digitalizacijo Laščakove vile in vratarnice. 

V kolikor bo projekt s strani Ministrstva za kulturo odobren do sofinanciranja iz NOO, bodo namen 

in cilji, kakor tudi kazalniki projekta realizirani do konca leta 2024. 

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne 

vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 0  

€  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v zaključni fazi potrjevanja vloge za sofinanciranje na MOP. Pridobljena so vsa 

gradbena dovoljenja. Izdelana je PZI dokumentacija. Takoj po potrditvi vloge s strani MOP se bo 

pristopilo k izvedbi razpisa oz. javnega naročila za izvedbo. Začetek izvedbe se zamika v 

september leta 2022. 

Projekt "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija 1515 Kromberk",  iz 

katerega se črpajo sredstva za investicijo se bo zaključil jeseni leta 2023, takrat bodo tudi 

izpolnjeni kazalniki projekta. 
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OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - 

EUROPEAID/DEAR 5 . 4 4 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt se je uspešno zaključil 31. 1. 2022, vsa finančna sredstva so bila v celoti porabljena. 

OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na 

območju MONG  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje meteornih in zalednih voda na posameznih 

območjih občine, kjer je obstoječa infrastruktura poddimenzionirana ali dotrajana.  

V začetku leta 2021 je s strani Občine Gorica (It) prišla pobuda za sodelovanje pri projektu za 

zmanjšanje poplavne ogroženosti zaradi vodotoka Koren na obmejnem območju Nove Gorice 

(Erjavčeva ulica). Na italijanski strani so jeseni 2020 pričeli z vrtanjem razbremenilnega cevovoda 

DN 2000mm pod mestom Gorica, ki bi se zaključil z vtočnim objektom  tik ob mejnem prehodu 

na Erjavčevi ulici. Občina Gorica je pripravljena cevovod podaljšati še za 180 m na slovensko 

stran do vodotoka Koren na način, da se vtočni objekt ob meji ukine in nadomesti z vtočnim 

objektom ob brežini vodotoka Koren v bližini Društva upokojencev. Glede na izjemno priložnost 

za izboljšanje poplavne varnosti obravnavanega območja Nove Gorice je MONG v sodelovanjem 

z MOP in DRSV takoj pristopila k pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 

dovoljenja za podaljšanje cevovoda po tehnologiji podvrtavanja in izgradnjo vtočnega objekta ob 

Kornu. S tem namenom je bil plan predvidenih investicij za leto 2021 spremenjen. Izdelana je bila 

projektna dokumentacija IZP, DGD in PZI, naročene so bile geološke raziskave terena ob 

železniški progi in na mestu vtočnega objekta. Pridobljena so bila vsa potrebna mnenja, služnosti 

in soglasja lastnikov sosednjih parcel ter oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. 

Fazo - izgradnja cevovoda na MOP (objekt državnega pomena). Skladno z dogovorom je DRSV 

pripravila investicijsko dokumentacijo DIIP in bo zagotovila sredstva za izvedbo vtočnega objekta 

- 2. Faza projekta.   

V letu 2021 je bila izvedena 1. faza objekta, narejen je bil razbremenilni kanal. Za 2. fazo - vtočni 

objekt je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Do konca julija se pričakuje 

gradbeno dovoljenje in nato bo investitor DRSV izvedel javno naročilo za izgradnjo 2. faze - 

vtočnega objekta. 

Kazalnik projekta, to je  4 kos po cca. 200 m obnovljenih in izgrajenih posameznih odsekov 

meteorne kanalizacije v letu 2022, bo delno izpolnjen, saj je predvidena izgradnja treh odsekov 

dolžine od 50 m do 250 m. 

OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v 

solkanskem športnem parku  1 6 9 . 1 6 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalnik »novozgrajena povezovalna kolesarska pot« bo dosežen v drugi polovici leta. 
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OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski 

poti ob Vipavi 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je zaključen V okviru predvidenega so bilo izvedeni trije planirani propusti na tematski 

učni poti ob Vipavi. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani do konca leta 2022. 

OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V okviru predvidenega je bila izdelana projektna dokumentacije 

PZI. 

V letu 2021 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi v predvidenem obsegu - izdelava PZI.  

V letu 2022 sledi pridobivanje virov sredstev in izvedba del. 

Kazalniki bodo realizirani po izvedbi del. 

OB084-19-0018 Parkirna politika urbanega 

območja Mestne občine Nova Gorica  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Zaključuje se priprava strateškega dokumenta Parkirne politike MONG. 

OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ 

Šempas  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V okviru predvidenega je bila izvedena IDZ in DGD dokumentacija 

za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. 

V letu 2021 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi v predvidenem obsegu - izdelava 

dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.  

V letu 2022 sledi pridobivanje virov sredstev in izvedba del. 

Kazalniki bodo realizirani po izvedbi del. 

OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v 

mestu Nova Gorica 9 2 7  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalniki »obnova 850 m osrednjega dela Kidričeve ulice«, je bil delno realiziran že v prvi 

polovici leta 2021, v celoti pa bo realiziran od leta 2024 naprej. 
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OB084-19-0026 Dnevni center za starejše 

občane  9 . 4 0 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov: 

Aktivnosti so v teku.  

Projekt je bil uspešno prijavljen na razpis in je v fazi priprave razpisne dokumentacije za objavo 

javnega naročila za izbor izvajalca. V okviru predvidenega je bila izdelana projektna 

dokumentacija za izvedbo, v sodelovanju z Domom upokojencev Nova Gorica in Stanovanjskim 

skladom MONG bo objavljen razpis za izbor izvajalca gradnje. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

V letu 2023 se predvideva dokončanje gradnje.  

Kazalniki bodo realizirani predvidoma v letu 2023. 

OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ 

Čepovan - 2. in 3. faza 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V okviru predvidenega je bila izvedena IDZ in DGD dokumentacija 

za izvedbo 2. faze - prizidava dveh učilnic za vrtec v letu 2020 in 3. faze - ureditev prostorov za 

kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in knjižnice, v pridobivanju je 

gradbeno dovoljenje. 

V letu 2021 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi v predvidenem obsegu - izdelava 

dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.  

V letu 2022 sledi pridobivanje virov sredstev in izvedba del. 

Kazalniki bodo realizirani po izvedbi del. 

OB084-19-0029 Vodovod Dornberk - Zalošče  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt se še ni pričel, zaradi poznega podpisa pogodbe z VIK-om v maju letos. 

Ocenjuje se, da bodo kazalniki (1 x odsek 150 m in 1 x odsek 150 m za leto 2022 in 2023) delno 

realizirani v letošnjem letu, preostanek v letu 2023. 

OB084-19-0030 Vodovod Prvačina  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja 

Prvačina. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na območju 

Prvačine. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 400 m (2 odseka po 200 m) obnovljenega in dograjenega vodovoda 
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Stanje projekta 

Aktivnosti na projektu se še niso pričele izvajati. Njegova izvedba je predvidena v letih 2022 in 

2023. 

OB084-19-0031 Vodovod Šempas - Ozeljan 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo-oskrbe za prebivalce naselja 

Šempas in Ozeljan. Cilj je postopno obnoviti in dograditi dotrajano vodovodno omrežje na 

omenjenih naselij. 

Ocenjuje se, da bodo kazalniki (500 m (2 odseka po 250 m) obnovljenega in dograjenega 

vodovoda) deloma realizirani v letu 2022, deloma v 2023. 

OB084-19-0034 Projekt za izgradnjo območja 

stanovanjske gradnje - Liskur 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva proračunske postavke v prvem polletnem obdobju niso bila porabljena, zaradi neznanih 

vhodnih podatkov potrebnih za izvedbo naročila Hidrološko hidravlične analize odvodnjavanja in 

zadrževanja iz območja OPPN v skladu s področno zakonodajo. Do pridobitve vhodnih podatkov 

ni mogoče izvesti prej omenjenega naročila in nadaljevati s postopkom priprave OPPN.  

Vhodni podatki s strani Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode bodo pridobljeni v 

drugi polovici letošnjega leta in takrat bo možno nadaljevati s pripravo vseh potrebnih dokumentov 

in postopkom SD OPPN Rožna Dolina III. 

OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi potrjevanja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nosilec projekta 

je LAS) in še ni v fazi izvedbe, zato sredstva na proračunski postavki še niso bila koriščena. 

Cilj projekta še ni dosežen. 

Kazalnik projekta - vzpostavljena konjeniška pot - trasa, po območju MONG ni dosežena in drugi 

polovici leta . 

OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v 

naseljih Potok in Draga pri Dornberku 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi pridobivanja dokazil o pravici graditi. Izvedena je bila parcelacija zemljišč, vendar 

še ni zaključena ter ocena vrednosti kmetijskih in stavbnih zemljišč. V teku je pridobljene 

zemljišča za prvo fazo izvedbe del za Ureditev potoka Potok v naselju Potok. Za potrditev bo 

dopolnjena  v letu 2021 hidrološko - hidravlična analiza za potok Potok zaradi uskladitve z novo 

izdelano Hidrološko študijo za reko Vipavo. Predvidevamo pa tudi pripravo dokumentacije (PZI) 

za naslednje faze izvajanja projekta. Kazalniki bodo delno realizirani v letošnjem letu, projekt se 

nadaljuje še naslednji dve leti. 
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OB084-19-0043 Revitalizacija šolskega kareja s 

prenovo objekta osnovne šole  1 . 2 8 9 . 5 9 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvedbeni fazi. V okviru predvidenega je bil izbran izvajalec za ureditev odprtih javnih 

površin šolskega kareja ter prenovo fizično dotrajanega objekta osnovne šole Milojke Štrukelj, 

zaključek de pri zunanji ureditvi je predviden v oktobru 2022. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi - gradnja po terminskem planu.  

Kazalniki bodo realizirani v letu 2022. 

OB084-19-0044 Revitalizacija Rafutskega parka 

z ureditvijo dostopa 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V preteklih letih je bila izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija ter 

pridobljene so bile vse potrebne pravice graditi (služnosti). 

V letu 2020 je bila na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovana vloga za neposredno 

potrditev projekta v okviru 2. faze potrjevanja, saj bo predmetni projekta sofinanciran iz sredstev 

EU, v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V letu 2021 je bila vloga za neposredno potrditev na MOP-

u pregledana in potrjena ter posredovana na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Dne 03.12.2021 je MO Nova Gorica s strani SVRK prejela 

Odločitev o podpori št. 6-3/41/MOP/0 za operacijo "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo 

dostopa", s katero so bila MO Nova Gorica za predmetni projekt odobrena/dodeljena nepovratna 

sredstva (ESRR in SLO udeležba) v višini 1.384.000,00 EUR. 

V prvi polovici leta 2022 je bil izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del, za izbor strokovnega 

nadzora nad gradnjo ter koordinatorja VZD, s katerimi so bile sklenjene pogodbe. Uvedba v delo 

izbranega izvajalca del je bila izvedena aprila 2022. Dela se bodo aktivno začela izvajati v drugi 

polovici leta 2022 ter intenzivno izvajala v letu 2023. 

V drugi polovici leta bo tudi podpisana pogodba o sofinanciranju projekta z Ministrstvom za okolje 

in prostor (MOP), za koriščenje že odobrenih nepovratnih sredstev v okviru mehanizma CTN, PN 

6.3. 

Namen in cilji, kakor tudi kazalnik projekta bodo realizirani do konca leta 2023. 

OB084-19-0050 Dostopnost za invalide 1 5 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi nalog iz Akcijskega načrta dostopnosti ter pripravo 

načrtov in druge dokumentacije. Predvideva se, da bodo sredstva na postavki do konca leta v celoti 

realizirana. 

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih 

objektov 1 5 . 1 3 1  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti so v teku. 



 

 144 

V okviru predvidenega je bila izvedena obnova namiznoteniških miz, v zaključni fazi izvedbe je 

sanacija športnega igrišča pri OŠ Frana Erjavca, pričela pa so se tudi dela za obnovo ograjnega 

sistema na nogometnem igrišču pri OŠ Kozara. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

V letu 2023 se bo ureditev obstoječih in novih športno rekreacijskih površin in objektov 

nadaljevala ter se bo s tem zagotavljalo ustrezne prostorske pogoje za izvajanje različnih športnih 

programov in dejavnosti, ki so v javnem interesu. 

Kazalniki bodo realizirani do konca leta 2022. 

OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova 

Gorica - faza 3 2 . 1 9 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen investicije je izgradnja III. faze zdravstvenega doma je zagotovitev novih prostorov, ki 

bodo omogočali današnjim razmeram primerne razmere za dejavnosti zdravstvenega varstva ter 

boljšo prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva. Poleg tega je njen namen tudi 

zagotovitev večjega števila parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma, kar bo 

doseženo z gradnjo parkirne garaže pod objektom zdravstvenega doma. 

Cilji projekta je zgraditi nov prizidek k zdravstvenemu domu, ki bo omogočal umestitev vseh 

potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, ter z izgradnjo garažne 

hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. 

V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta 

dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica. 

Namen in cilji: 

Glavni razlog projekta je z izgradnjo III. faze Zdravstvenega doma zagotoviti ustrezne delovne 

pogoje za vse enote Zdravstvenega doma. 

Cilji: 

- Zgraditi dodatne prostore za Zdravstveni dom in s tem zagotoviti ustrezne delovne pogoje za 

vse enote Zdravstvenega doma. 

- Zgraditi garažno hišo in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta za službena vozila, stranke 

Zdravstvenega doma in ostale uporabnike na območju. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1.900 m2 novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma 

- 240 novih parkirnih mest v garaži 

Stanje projekta 

Pridobljeno ne gradbeno dovoljenje in v teku je javno naročilo za izbor izvajalca. Začetek gradnje 

je predviden v jeseni 2022. 

OB084-20-0004 Zamenjava stavbnega pohištva 

na občinski stavbi  3 . 2 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvedbe.  

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi.  
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V letu 2023 ni predvidenih aktivnosti. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v l. 2022. 

OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe 

Glasbene šole Nova Gorica  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave. V okviru predvidenega je bilo izvedena projektna dokumentacija za 

energetsko sanacijo in rekonstrukcijo objekta. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v l.2023. 

OB084-20-0006 Nakup zgradb in zemljišč na 

javnih dražbah v obdobju  2020 -2022 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nakupov na podlagi javnih dražb ni bilo. 

OB084-20-0007 Obnova vodovodnega omrežja 

na območju Nove Gorice v obdobju 2021 -20230  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja mesta, predvsem zaradi 

njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je obnoviti problematične odseke 

oziroma zgraditi nove odseke vodovodnega omrežja ter s tem zagotoviti učinkovito in kakovostno 

vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju mesta Nova Gorica. Investicije se 

izvajajo v okviru letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za 

vodenje investicij. Zaključena je bila investicija v obnovo vodovoda na ulici Marija Kogoja. 

Kazalnik bo do konca leta 2022 izpolnjen. 

OB084-20-0008 Obnova kanalizacijskega 

omrežja na območju Nove Gorice v obdobju 

2021-2025 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj: 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju mesta Nova 

Gorica zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na posameznih odsekih kanalizacijskega omrežja 

Nove Gorice ni zagotovljenega ustreznega odvajanja komunalnih odpadnih voda in posledično 

prihaja do nepotrebnega onesnaževanja okolja s komunalno odpadno vodo. Cilj je obnoviti 

problematične odseke ter zgraditi nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti črpališča ter 

s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod na območju mesta Nova Gorica. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- obnovljenih in zgrajenih 6 odsekov kanalizacijskega omrežja 

- obnovljena 3 črpališča 
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Stanje projekta: 

Projekt je v pripravljalni fazi. Začetek izvedbe projekta je predviden v septembru 2022. 

OB084-20-0009 Obnova kanalizacija Grčna -

Podgrčna - 1. faza 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na 

Grčni in Podgrčni v Novi Gorici zaradi dotrajanosti, saj v trenutnem stanju na območju Grčne in 

Podgrčne ni zagotovljeno ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih voda ter ni zagotovljena 

ustrezna vodooskrba prebivalcev. Cilj je obnoviti kanalizacijsko in vodovodno omrežje na Grčni 

in Podgrčni v Novi Gorici ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod in 

vodooskrbo obravnavanega območja. V letu 2021 je predvidena obnova odseka vodovoda in 

kanalizacije Podgrčna 43-44. Investicija se bo izvajala v okviru letne pogodbe za vodenje investicij 

z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Kazalnik 140 m dolžine obnovljenega 

vodovoda in kanalizacije bo konec leta 2022 izpolnjen. 

OB084-20-0011 Vodovod Rožna Dolina od 

mejnega prehod do odcepa Liskur 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj: 

Na odseku vodovoda na Vipavski cesti od krožišča pri mejnem prehodu Rožna Dolina do odcepa 

za Liskur je predvidena obnova vodovoda s povečanjem premera cevovoda na DN200 za 

zagotavljanje oskrbe z vodo območja OPPN Rožna Dolina III. Osnovni namen in cilj projekta je 

zagotovitev ustrezne vodooskrbe za prebivalce naselja Rožna Dolina in širše ter zmanjšanje vodnih 

izgub. Cilj je obnoviti 40 let star vodovod na odseku od mejnega prehoda Rožna Dolina do odcepa 

za Liskur s povečanjem premera cevovoda na DN200 za zagotavljanje oskrbe z vodo območja 

OPPN Rožna Dolina III. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 800 m obnovljenega in nadgrajenega vodovoda Mejni prehod Rožna Dolina – odcep Liskur 

Stanje projekta: 

Konec leta  2021 se je začela gradnja odcepa 2 do odcepa Liskur. Odcep 2 bo zaključen konec 

meseca julija 2022. 

OB084-20-0012 Varovanje porečja reke Vipave 

- priprava projekta 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2022 bodo doseženi delni cilji. Izdelala se bodo podlage (idejna zasnova) z novo traso za 

vse tri aglomeracije (proti CČN) in na pridobitvi pravice uporabe zemljišč.  

Kazalniki (1 komplet projektne dokumentacije za Izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje 

in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracij Ozeljan, Šempas in Vitovlje, vsa potrebna 

gradbena dovoljenja) bodo v letošnjem letu deloma realizirani. Nadaljevalo se bo v letu 2023. 
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OB084-20-0013 Investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023 1 . 0 4 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj projekta je izvesti nujna investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije 

vodovodnega omrežja na celotnem območju občine. Osnovni cilj je zagotoviti učinkovito in 

kakovostno vodovodno omrežje in s tem oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine. 

Zaključena je obnova dotrajanega vodovoda na ulici Vinka Vodopivca v Kromberku. V drugi 

polovici leta so predvidena izvedba preostalih planiranih investicij. Investicije se izvajajo v okviru 

letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za vodenje investicij. 

Kazalnik bo do konca leta 2022 delno izpolnjen. 

OB084-20-0015 Kanalizacija Lohke 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen projekta je zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju naselja 

Lohke. Projekt obravnava območje poselitve Lohke, ki je zajeto v aglomeraciji ID 1547 Banjšice. 

Cilj je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo. V sklopu gradnje kanalizacije je 

predvidena tudi obnova vodovodnega omrežja. 

Ocenjuje se, da bodo kazalniki (400 m novozgrajenega kanalizacijskega omrežja, 500 m 

obnovljenega vodovodnega omrežja, 1 novozgrajena čistilna naprava)  realizirani v obdobju od 

2023 do 2025. 

OB084-20-0016 Investicijsko vzdrževanje ČN 

2020-2022 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen projekta je obnova in rekonstrukcija že zgrajenih čistilnih naprav na območju 

celotne občine. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav in s tem 

zagotavljanje ustreznega čiščenje odpadnih vod na posameznih poselitvenih območjih z zgrajeno 

javno kanalizacijo. V okviru projekta so predvidena obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN 

Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega 

vzdrževanja na CČN. V okviru obnovitvenih del bodo sredstva  namenjena obnovi predvsem 

strojne in elektro opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje nemotenega delovanja CČN. 

V teku so aktivnosti vezane na nabavo in dobavo strojne opreme (CČN). Investicije se izvajajo v 

okviru letne pogodbe z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica za vodenje 

investicij. Kazalnik bo konec leta izpolnjen. 

OB084-20-0017 Obnova kanalizacijskega 

omrežja v Solkanu  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen projekta je obnova in dograditev delov kanalizacijskega omrežja v Solkanu. Cilj 

je obnoviti tri odseke kanalizacijskega omrežja ter eno črpališče ter s tem zagotoviti ustrezno 

odvajanje komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja. 

Ocenjuje se, da bodo kazalniki (1 obnovljeno črpališče, 3 obnovljeni/zgrajeni odseki kanalizacije, 

vsak dolžine od 200 do 250 m)  deloma realizirani v letu 2022, preostanek v 2023. 
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OB084-20-0018 Vodovod Preserje 1 . 9 2 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen projekta je obnova obstoječega vodovodnega omrežja v naselju Preserje, 

predvsem zaradi njegove dotrajanosti in poškodb, ki se pojavljajo na njemu. Cilj je z obnovo 

predvidnega odseka vodovoda zagotoviti učinkovito in kakovostno vodovodno omrežje in s tem 

oskrbo s pitno vodo na območju naselja Preserje. 

Ocenjuje se, da bo kazalnik (550 m obnovljenega vodovoda) deloma realizirani v letu 2022, 

preostanek v 2023. 

OB084-20-0019 Vodohran Vitovlje 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj: 

Osnovni namen in cilj projekta je zagotovitev kakovostne vodo oskrbe za prebivalce naselja 

Vitovlje, zato je potrebno na območju naselja Vitovlje zgraditi nov vodohran za zagotavljanje 

nemotene oskrbe s kakovostno pitno vodo. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- zgrajeni nov vodohran Vitovlje s pripadajočo infrastrukturo 

Stanje projekta: 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna 

mnenja, urejena zemljišča in kategorizirana dostopna pot. V mesecu juliju 2022 bo vložena 

zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno se bo 

izvedlo javno naročilo. 

OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj: 

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 od 

rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo 

magistralnega voda DN 700 zagotoviti kvalitetno vodooskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na 

vodovodnem sistemu Mrzlek. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2.000 m dolžine obnovljenega magistralni vodovod DN 700 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je DGD projektna dokumentacija. V letu 2022 so 

predvidene aktivnosti na pridobivanju služnosti in vse potrebne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Potrebno je zagotoviti ustrezni odmik od železniške proge. 

OB084-20-0024 Varna pot v šolo Branik - 2. in 

3. faza 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. V okviru predvidenega je bila izvedena parcelacija potrebnih zemljišč 

za II. fazo pločnika do OŠ Branik. 



 

 149 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi (odkup zemljišč). 

V letu 2023 je predvidena izgradnja II. faze pločnika. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v letu 2024, ko bo zgrajena še 

zadnja III. faza ureditve poti. 

OB084-20-0026 Pločnik Dornberk - Draga - II. 

faza 8 5 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. V okviru predvidenega bo zgrajena II. faza pešhodnika od odcepa za 

železniško postajo Dornberk do križišča za Branik oz. Zalošče. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani do konca leta 2022 

OB084-20-0027 Nujne in nepredvidene sanacije 

2021-2024 2 . 1 2 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. Strokovne službe občine stalno 

spremljajo nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni 

infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne interventne sanacije za zagotovitev osnovne 

prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v skladu s prioritetami in razpoložljivimi 

sredstvi.  

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. Poravnan je bil račun za varnostni načrt za 

sanacijo nevarnega podpornega zidu v Oseku. 

Smo v fazi oddaje javnega naročila za interventno nadgradnjo in dograditev nevarnih ograj ter 

postavitev novih varnostnih ograj  na cestnih objektih občinskih javnih cest. 

V drugi polovici leta 2022 se bo v okviru razpoložljivih sredstev izvedlo nadomestne podporne 

zidove na mestu dotrajanih in nevarnih suho zidanih kamnitih podpornih zidov kot npr. ,v 

Lokovcu, na Trnovem ipd. Izvedla se bo tudi ureditev nujnih elementov cestne odvodnje in nujne 

sanacije cestnih objektov. Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

 S tem se je bo doseglo naslednje kazalnike (neposredne rezultate projekta) v letu 2022: 

- zagotovljena bo prometna varnost  na obravnavanih  nevarnih cestnih objektih, kjer je bilo 

zagotovljeno začasno varovanje. 

Do zaključka leta predvidevamo, da se bo doseglo namen in cilje projekta ter kazalnike predvidene 

za leto 2022. 

OB084-20-0028 Večja vzdrževalna dela na 

mestnih ulicah 2021-2024 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. V pripravi je dokumentacija za 

javno naročilo za izvedbo obnove tistih dotrajanih in poškodovanih prometnih površin, ki 

presegajo obseg del po letnem programu izvajanja koncesije. Večja vzdrževalna dela na mestnih 
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ulicah ni mogoče precizirati za daljše obdobje. Velika dodatna težava pa je podzemna dotrajana 

infrastruktura, ki vleče za seboj usklajevanja z upravljavci o začasnih rešitvah in celovitih rešitvah. 

Zaradi navedenega so pogosto nujne zadeve sredi reševanja prekinjene in nevarne prometne 

površine ostanejo pod interventnimi označbami do celovite rešitve. 

Smo v fazi sklenitve pogodbe  za  izvedbo večjih  vzdrževalnih  del v mestu in sicer: sanacija 

pločnika in kanalizacije ob Vrtni ulici, sanacija vozišča  in parkirišča ob ulici Tolminskih 

Puntarjev, Sanacija vozišča ob Rejčevi ulici  ter sanacija dotrajanega vozišča ob ulici 25. junija v 

Novi Gorici 

Predvidevamo, da bomo do zaključka leta dosegli osnovni namen in cilj projekta.  

- urejene prometne površine  

- urejena cesta, parkirišče, trg, pločnik, površina namenjena za mešan promet pešcev in kolesarjev,  

- urejene in dograjene parkirne površine,  

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije bodo tako doseženi. 

OB084-20-0030 Rekonstrukcije in sanacije 

prometne infrastrukture 2 3 . 4 2 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je to stalna naloga občine. Za zagotovitev  osnovne 

prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot nadgradnja osnovnega 

vzdrževanja občinskih javnih cest nujne tudi rekonstrukcije  in sanacije omrežja občinskih javnih 

cest in cestnih objektov kot npr. sanacija in rekonstrukcija mostov , sanacija in gradnja  prepustov 

in ostalih elementov odvodnje, sanacije  posedkov in  asfaltacije in asfaltne prevleke dotrajanih 

vozišč na krajših osekih cest, kjer krpanje ni več racionalno, postavitev odbojnih ograj ipd. .  

Cilj projekta t.j. rekonstrukcij a in sanacija  cestnih objektov in elementov cest  na celotnem 

območju MONG za zagotavljanje osnovne prometne varnosti kot nadgradnja osnovnega rednega 

koncesijskega vzdrževanja cest;.  

Izvedena je bila asfaltacija krajšega odseka kategorizirane občinske ceste JP Kozaršče- Vratca ; 

V izvajanju je sanacija vozišča in izvedba asfaltne prevleke odseka kategorizirane občinske ceste 

LC 284012 Bate- Banjšice; 

V  usklajevanje je projekt ureditve odvodnje in povezovalnega pločnika v Prvačini ob 

kategorizirani občinski cesti JP 787 181; 

V pripravi je potrebno gradivo oz. dokumentacija za izvedbo javnih naročil za naslednje 

rekonstrukcije in sanacije oziroma za večja vzdrževalna dela v skladu z zastavljenimi cilji 

proračunske postavke. 

Pri načrtovanih posegih bo upoštevan tudi potrjen Strateški načrt dostopnosti MO Nova Gorica. 

V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna minimalna dokumentacija za 

izvedbo za to in naslednje proračunsko obdobje. 

Tako bo dosežen namen in cilj projekta. 

OB084-20-0031 Manjši posegi v cestno 

infrastrukturo KS 2021-2024 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov: 
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Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je to stalna naloga občine. 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot 

nadgradnja osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno 

infrastrukturo k0t npr. sanacija in gradnja manjših propustov in ostalih elementov odvodnje, 

sanacije manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev ograj ipd. na območju celotne občine.  

Cilj projekta t.j. izvedba manjših posegov v cestno infrastrukturo na celotnem območju občine je 

hitro in učinkovito odpraviti poškodbe na cestni infrastrukturi in s tem tudi preprečiti intenzivno 

propadanje cest.  

Do zaključka leta bodo za izboljšanje varnosti v cestnem prometu izvedene vse tiste sanacije 

občinskih javnih cest, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, in sicer ureditev odvodnje (jaški, 

rešetke, mulde, kanalete, obcestni jarki, izvedba in sanacija propustov) in manjše sanacije 

podpornih oziroma opornih zidov ter postavitev odbojnih ograj. Predvidevamo, da bo postavka do 

konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 19 manjših posegov v cestno infrastrukturo letno bo dosežen do konca leta. 

OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur 1 3 . 4 2 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov: 

Aktivnosti so v teku. 

V okviru predvidenega je bila izdelana projektna dokumentacija DGD, ki se je kasneje izkazala 

kot neustrezna, saj rešitve, ki jih je predvidevala z vidika poplavne varnosti niso bile sprejemljive. 

Izkazalo se je, da študija, na kateri vhodni podatki temeljijo, ne vsebuje vseh potrebnih hidroloških 

podlag, za kar je v izdelavi celovita hidrološko-hidravlična študija porečja Vipave z analizo 

poplavnih razmer, ki bo podala predlog ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti. DRSV 

opozarja, da je v trenutni fazi, ko celoviti omilitveni ukrepi za območje Vrtojbice s pritoki še niso 

definirani, lahko kakršnokoli neusklajeno reševanje problematike v nadaljevanju onemogoči 

optimalno izvedbo in funkcionalnost omilitvenih ukrepov za izboljšanje poplavne problematike 

območja ter ima lahko negativen vpliv in poslabša stanje v neposredni okolici. V dogovoru in v 

sodelovanju z DRSV je bila pripravljena projektna naloga za izbor projektanta, ki bo izdelal DGD 

in PZR za objekt: Izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Liskur; izgradnja suhega 

visokovodnega zadrževalnika, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti na območju Liskurja, 

Rožne Doline, Šempetra, Vrtojbe in Gorice. Z namenom preveritve umestitve suhih 

zadrževalnikov v prostor in pridobitve mnenja nosilcev urejanja prostora je bila naročena in je v 

zaključni fazi izdelave idejna zasnova IZP - "Izvedba protipoplavnih ukrepov na Liskurskem 

potoku - izgradnja suhih zadrževalnikov".  

V letu 2022 predhodno zastavljeni cilji ne bodo doseženi zaradi sprememb pri vhodnih hidroloških 

podatkih in zahtevi Direkcije Republike Slovenije za vode po celovitem oz. celostnem reševanju 

poplavne varnosti območja Rožne Doline, Šempetra, Vrtojbe in Gorice. Takšne zahteve so terjale 

spremembo projektne dokumentacije, ki bo predvidoma naročena v mesecu avgustu 2022. 

V letu 2023 je cilj pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo načrtovanih protipoplavnih 

ukrepov na Liskurskem potoku  ter priprava projektne dokumentacije za razpis (PZR). 

Kazalniki v letu 2022 iz predhodno navedenih razlogov niso bili dosežni. 
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OB084-20-0036 LAS "Supanje po Vipavi" 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva na proračunski postavki so v celoti predobremenjena - aktivnosti v projektu v katerih je, 

kot projektna partnerica sodelovala Mestna občina Nova Gorica in so se nanašale na dogodek 

Spust po Vipavi, so bile v celoti realizirane v mesecu juniju. 

Cilj projekta vezanega na sodelovanje MONG - izvedba dogodka Spust po Vipavi - je dosežen. 

Kazalnik projekta: 

- izvedba dveh delavnic za otroke in mlade na temo okoljskih vprašanj in poznavanja dediščine 

je dosežen in 

- izvedba spusta - doseženo. 

OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets 

- II. faza 7 . 4 5 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedene so bile vse aktivnosti kot predvidene s časovnico projekta. Projektne aktivnosti so v 

zaključevanju. V pripravo je celovit akcijski načrt IAP.  

Kazalnik 1 testna akcija je bil dosežen v letu 2021, v letošnjem letu se bo doseglo še kazalnik 1 

celovit akcijski načrt. 

OB084-20-0038 Programi opremljanja za 

območje MONG v obdobju 2020 -2023 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V teku je izvajanje supernadzora nad izvajanjem komunalnega opremljanja po pogodbi o 

opremljanju v Rožni Dolini ter svetovanje pri zaključevanju pogodbe o opremljanju za območje 

OPPN-ja Ob železniški v Novi Gorici. Naročilo se je projektno dokumentacijo za gradnjo 

komunalne opreme na območju naselja Breg v Grgarju. Ti projekti bodo predvidoma zaključeni v 

letošnjem letu. Iz postavke se financira še snemanje cest na območju MONG. 

Dodatno se bodo po potrebi naročile in izvedle dodatne aktivnosti v povezavi s posameznimi 

programi opremljanja ter usklajevanje odloka o odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo. Zaradi sprememb področne zakonodaje je potrebno sprejeti nove programe 

opremljanja ter uskladiti obstoječi odlok. 

Neposredni rezultati projekta se izkazujejo z obračunom komunalnega prispevka. 

OB084-20-0041 Operativni stroški priprave 

projektov 2021-2024 2 2 . 6 4 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru NRP se naroča projektna dokumentacija in sicer idejne zasnove, novelacije projektov, 

projekte za izvedbo, itd. Naročila potekajo skladno s potrebami, predvsem s ciljem pridobitve 

dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij. Predvidevamo, da bo do zaključka leta dosežen 

predvideni cilj projekta. 
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OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti 

občine 2021-2022 4 3 . 3 1 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v stalnem teku, saj je stalna naloga občine, da skrbi za investicijsko 

in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. V prvi polovici leta so bila sredstva v okviru projekta 

porabljena za izvedbo različnih investicijskih ukrepov/aktivnosti namenjenih vzdrževanju 

poslovnih prostorov (največ sredstev je bilo porabljenih za sanacijo površine končnega sloja Južne 

športne poti ob Kornu, dobavo in montažo opreme ter ureditev spominskega prostora v krajevni 

knjižnici v Braniku, dobavo in zamenjavo reduktorjev in barvanje senčnika po požaru, demontažo 

in ponovno montažo kandelabra ob bazenu, zamenjavo plinske peči in obnovo električnih 

razdelilnikov v restavraciji Grad Kromberk ipd.). Predvidevamo, da bo do zaključka leta dosežen 

predvideni cilj projekta, t.j. gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine. Ravno tako bo 

dosežen tudi kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije), saj se bo z izvedbo predvidenih 

aktivnosti zagotovilo urejene in vzdrževane objekte v lasti občine. 

OB084-20-0044 Nakup pohištva in druge 

opreme 2021-2024 2 . 0 3 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v stalnem teku, saj je stalna naloga občine, da nabavlja potrebno 

pisarniško pohištvo in opremo za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja 

ustreznih in varnih delovnih pogojev zaposlenih. Predvidevamo, da bo do zaključka leta dosežen 

predvideni cilj projekta, kakor tudi kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije), saj se bo z 

izvedbo predvidenih nakupom pohištva in opreme zagotovilo urejene delovne pogoje zaposlenih. 

OB084-20-0046 Širitev sistema izposoje koles 

GO2GO 6 9 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt predvideva razširitev sistema izposoje koles s 13 novimi postajališči ter nabavo 54 

električnih in navadnih koles (od tega bo eno tandem kolo in eno tovorno kolo).  

V začetku leta je Mestna občina Nova Gorica na Ministrstvo za infrastrukturo oddala vlogo za 

neposredno potrditev operacije v okviru CTN – 2. faza. Usklajevanje popolne vloge z omenjenim 

Ministrstvom je trajalo dlje, kot je bilo prvotno predvideno, zato je prišlo tudi do zamika izvedbe 

investicije. Izvedba JN se bo tako začela v poletnih mesecih 2022, sama GOI dela in nameščanje 

opreme (postajališč) ter dobava koles pa v času od septembra 2022 do začetka prihodnjega leta. 

Predvideni zagon razširjenega sistema je predviden v pomladnih mesecih 2023. 

OB084-20-0047 Ukrep trajnostne mobilnosti 

JPP 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave razpisne dokumentacije za izbor izvajalca del. 

V letu 2022 se predvideva, da bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

V letu 2023 sledi nadaljevanje izvedbe ter dokončanje predvidenih del.  
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Kazalniki bodo realizirani v letu 2023, ko bo projekt tudi zaključen in bo 23 avtobusnih postajališč 

urejenih. 

OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture 

GO!2025 - pripravljalna faza 1 4 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Z vzpostavitvijo strukture za izvedbo aktivnosti EPK 2025 - javnim zavodom GO! 2025 - 

Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in poplačilom zadnjih obveznosti EZTS-GO, nastalimi 

v novembru in decembru 2021, je pripravljalna faza projekta, po prvem letu naziva EPK 2025, 

zaključena. 

Z vzpostavljeno strukturo za delovanje se v letu 2022 izvaja aktivnosti EPK 2025, kot je vsebinsko 

in časovno predvideno v prijavni knjigi - "Bid booku". 

OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti 

na Kapelo 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja.V okviru predvidenega sta bila izvedena dva neuspešna postopka za 

izbiro izvajalca. Glede na ponudbeno vrednost, bo potrebno izpeljati javno naročilo male 

vrednosti. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani do konca leta 2022. 

OB084-21-0003 OPPN ob železniški - Majske 

poljane 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Prenos zemljišč, na katerih je javna infrastruktura (cesta, pločnik, kolesarska pot) na območju 

Majskih poljan je v postopku, in bo izveden do konca leta 2022. 

OB084-21-0004 Odprava napak v športni 

dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Predvideva se, da bo do konca leta izpolnjen cilj - odpravljene evidentirane napaka na objektu. 

OB084-21-0007 Javno stranišče (dehidracijski 

WC) na Trnovem 5 . 8 1 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalnik »postavljena dehidracijska wc enota« je dosežen. 
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OB084-21-0009 Sončna ura v centru Nove 

Gorice 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvajanju. 

OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na 

Gradišču nad Prvačino  2 0 . 3 7 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je zaključen. V okviru predvidenega so bila izvedena zaključna dela na igrišču. 

V letu 2022 so bili osnovni namen in cilji projekta doseženi.  

V letu 2023 ni predvidenih aktivnosti. 

Kazalniki so realizirani. 

OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ 

Čepovan 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalnik »sanirano igrišče« bo dosežen v drugi polovici leta. 

OB084-21-0021 Asfaltiranje delov ceste 

JP784391 Fajdigovšče - Vratca 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Proračunska postavka participativnega proračuna je realizirana v celoti. S tem pa je tudi asfaltacija 

kategorizirane občinske ceste JP 784391 Fajdigovšče - Vratca v celoti zaključena. 

S tem pa je bil tudi dosežen namen in cilj participativnega proračuna. 

OB084-21-0022 Doživljajsko igrišče v Novi 

Gorici 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti so v teku. 

Izvedeni so bili sestanki z Mladinskim centrom in Rodom soških mejašev - taborniki Nova Gorica, 

ki so pripravljeni prevzeti potrebne aktivnosti za realizacijo projekta. V fazi pridobivanja so vsa 

potrebna soglasja za izvedbo projekta. Predvideva se s programom pričeti v mesecu avgustu 2022 

in aktivnosti nadaljevati do konca leta 2022. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

V letu 2023 aktivnosti niso bile predvidene. V primeru, da doživljajsko igrišče zaživi, je želja z 

aktivnostmi nadaljevati tudi v prihodnje. 

Kazalniki bodo realizirani konec leta 2022. 



 

 156 

OB084-21-0023 Pridobivanje zemljišč ob 

pokopališču na Gradišču nad Prvačino  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Pridobivanje zemljišč je v postopku in bo izvedeno do konca leta 2022. 

OB084-21-0024 Cvetoči zidovi - umetniške 

preslikave betonskih površin v Novi Gorici  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izbire izvajalca in bo zveden v jeseni 2022. 

OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na 

prostem 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti so v teku. 

V okviru predvidenega je bila izdelana spletna stran učilnice na prostem, v izvajanju so elementi 

učilnice ter dobava učil in pripomočkov za izvedbo pouka na prostem. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

V letu 2023 ni predvidenih dodatnih aktivnosti. Učilnica ter učila in pripomočki bodo na razpolago 

predvsem šolam za izvajanje pouka na prostem. 

Kazalniki bodo realizirani predvidoma do septembra 2022. 

OB084-21-0026 e-Parkirišče za obiskovalce vasi 

Tabor nad Dornberkom 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalniki  

- izgradnja kamnitega podpornega zidu  

- postavitev elektro polnilne postaje za kolesa in avtomobile  

- hortikulturna ureditev okolice parkirišča 

bodo v skladu z razpoložljivimi sredstvi doseženi v drugi polovici leta. 

OB084-21-0027 Ureditev kolesarske in peš poti 

Tabor - Pedrovo (od grada do grada) 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalniki 

- ureditev poti v dolžini cca 5 km  

- postavitev varovalne ograje in usmerjevalnih tabel ob poti  

- postavitev klopi 
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bodo v skladu z razpoložljivimi sredstvi doseženi v drugi polovici leta. 

OB084-21-0028 Umiritev prometa - Ozeljan 

(zaselek Otava) 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Za postavitev grbin v naselju Ozeljan se je izdelala projektna dokumentacija. Za navedena dela je 

že bil izbran izvajalec. Postavitev grbin v naselju Ozeljan je predvidena do začetka novega 

šolskega leta - do 1. septembra 2022. 

OB084-21-0029 Asfaltna preplastitev igrišča ob 

podružnični šoli v Grgarju  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Kazalnik »preplastitev igrišča z novim asfaltom« bo dosežen v drugi polovici leta. 

OB084-21-0030 Postavitev prometnega ogledala 

na križišču LC284011 / JP787103 (križišče za 

Kuk) 3 7 5  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Na navedenem križišču je že postavljeno ogledalo in s tem povečana varnost vsem udeležencem 

v prometu. 

OB084-21-0031 Preplastitev dela ceste 

LC284012 v KS Banjšice (iz Lohk proti Batam)
 2 0 . 0 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Asfaltacija LC  v Lohkah na Banjšicah po participativnem  je v teku in bo zaključena v juliju 2022. 

Sredstva te postavke bodo realizirana v celoti. 

S tem bo namen in cilj participativnega proračuna  KS Banjšice za leto 2021-2022 dosežen. 

OB084-21-0032 Ureditev nabrežja Korna - 

ureditev peš poti  5 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je zaključen, doseženi so cilji in kazalniki. 

OB084-21-0033 Ureditev večnamenskega 

prostora - ŠRC Solkan (Karavla)  9 . 0 2 6  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedeni projekti: 

- ureditev energetsko varčne razsvetljave v ŠRC Karavla - projekt je bil v celoti realiziran v 

prvi polovici proračunskega leta. 
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Projekt v izvajanju: 

- dobava in montaža zaščitnih mrež v ŠRC Karavla - projekt je v zaključni fazi. Realizacija se 

pričakuje v začetku julija 2022. 

OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši 

trgovini v Sr. Lokovcu 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Po ugotovitvi dejanskega stanja objekta, je bila sprejeta odločitev o rušenju objekta in ureditvi 

površine, za kar je bila naročena in izdelana projektna dokumentacija za rušitev objekta, v 

pridobivanju je gradbeno dovoljenje, v drugi polovici leta je predvidena izvedba JN in izvedba 

del. 

Cilji in kazalniki bodo doseženi po izvedbi del 

OB084-21-0035 Umirjanje hitrosti na vpadnicah 

v vas Grgar 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V mesecu juniju 2022 je bil izvedeno naročilo za izbor izvajalca za postavitev 3 prikazovalnikov 

hitrosti v naselju Grgar.  

Prikazovalniki bodo bili predvidoma postavljeno v septembru 2022.  

Ker odpade zavarovanje nakupljenih prikazovalnikov  na drugo postavko in so nam omogočili 

brezplačni najem aplikacije do konca leta, na PP ostaja 3000 € prostih sredstev. V ta namen bomo 

dokupili še en prikazovalnik hitrosti. 

OB084-21-0036 Postavitev kažipot tabel hišnih 

številk - naselje Gmajna (Zalošče)  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V naselju Gmajna so že postavljene usmerjevalne table z označbami hišnih številk. 

OB084-21-0037 Digitalna orodjarna mislečega 

mesta - IoT DOMM 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Konzorcijski projekt občin je zaradi prekinitve oziroma umika javnega razpisa Ministrstva za 

javno upravo v fazi mirovanja in se v okviru konzorcija išče drugi vir sofinanciranja.  

Cilji in kazalniki projekta niso doseženi. 

OB084-21-0039 Projekt CHIMERA 4 6 . 2 3 3  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt Chimera je sofinanciran iz programa Interreg Mediterranean v višini 85% in v višini 15% 

iz lastnih sredstev. Cilj projekta je prenos znanja na področju spodbujanja inovacijske zmogljivosti 

javnih in zasebnih akterjev sektorja kulturnih in kreativnih industrij. Namen projekta je uporaba 

že razvitih metodoloških orodij za razvoj kulturnih in kreativnih industrij v povezavi z Zelenim 
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dogovorom EU in v skladu z evropsko pobudo Bauhaus. Glavni cilj projekta se zasleduje z 

integriranim pristopom za ustvarjanje in spodbujanje sinergij med ključnimi akterji kulturnih in 

kreativnih področij ter razvojem mesta. Aktivnosti projekta se izvajajo v Xcentru, in sicer gre za 

vzpostavitev in upravljanje mreže deležnikov s področja kulturnih in kreativnih industrij, javne 

uprave ter gospodarstva. 

Projekt se bo zaključil 30.6.2022. 

OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda 

GO!2025 9 7 . 6 7 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi zagona. Po vzpostavitvi možnosti poslovanja javnega zavoda, so bila porabljena 

določena sredstva za delovanja javnega zavoda GO!2025, in sicer za pokrivanje stroškov 

zaposlenih v javnem zavodu med aprilom in junijem ter za pokritje osnovnih materialnih stroškov. 

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi, obstaja pa možnost delne realizacije 

zaradi zamude pri pridobivanju sredstev s strani glavnega sofinancerja v 2022, Ministrstva za 

kulturo. Ocenjuje se, da sredstva na proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti, 

ker bodo (pod)izvajalci programov iz prijavne knjige prva sredstva za izvedbo programov prejeli 

v juliju. Predlagamo rebalans letnega finančnega načrta javnega zavoda in posledično prenos 

deleža programskih sredstev v leto 2023 - v dogovoru z Ministrstvom za kulturo, ki naj bi pogodbo 

o sofinanciranju projekta EPK 2023 podpisalo v juliju 2022.  

V letih 2023 in 2024 predvidevamo, da bo projekt potekal po zastavljeni časovnici pri izvajanju 

projektov iz prijavne knjige ter drugih, dodatnih produkcij, z določenim povečanim deležem 

aktivnosti glede na nerealizirane zadeve v letu 2022. 

OB084-21-0041 Kapela gradu Rihemberk – 

konservatorsko-restavratorski posegi na 

kamniti dekorativni plastiki  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Začetek konservatorsko-restavratorskih del je bil zaradi zasedenosti izvajalca prenesen v drugo 

polletje, s predvidenim zaključkom po planu pred 30. 10. 2022.  

Stroški na postavki zato še niso nastali. 

OB084-21-0042 Strateški prostorski akti  5 . 7 3 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Postopek SD7 OPN je v fazi dopolnjeni osnutek in priprave gradiva za javno razgrnitev.   

V okviru predvidenega je v izvajanju je priprava dopolnjenega osnutka in gradiva za javno 

razgrnitev, ki je predvidena poleti 2022.   

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi v primeru, da bodo zavzeta in sprejeta 

stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in na osnovi tega pripravljen 

predlog SD7 OPN. 

V letu 2023 sledi dokončna uskladitev z nosilci urejanja prostora v postopku pridobivanja drugih 

mnenj in sprejem SD7 OPN na mestnem svetu. 
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Postopek SD9 OPN je v začetni fazi, kjer so bile pregledane vse pobude za spremembo namenske 

rabe v OPN in izvedeno javno naročilo za pripravo strokovnih podlag Priprava stališč do stališč 

do pobud za spremembo OPN. V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi, če bodo 

strokovne podlage zaključene. V letu 2023 sledi pričetek postopka SD9 OPN. 

OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen projekta je zagotoviti stabilen finančni vir za pripravo potrebne dokumentacije, kjer se 

trenutno pripravlja projektna naloga za potrebe izvedbe aktivnosti za spremembe in dopolnitve 

OPN št. 9. 

OB084-21-0044 Strokovne podlage za 

trajnostno urejanje prometa 4 2 . 6 0 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Del sredstev smo porabila za poplačilo IZP projektne dokumentacije naročene v letu 2021. 

Nekaj projektov je še v izvajanju. Predvidevamo, da bodo vsi v letu 2022 začeti projekti izvedeni 

in poplačani v tem letu. 

OB084-21-0045 Projektna dokumentacija in 

študije posameznih OPPN  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj projekta je izdelava strokovnih podlag, idejnih rešitev, analiz in druge projektne 

dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo urejanja prostora in načrtovanje novih urbanističnih in 

prostorskih rešitev, kjer se pripravljajo projektne naloge za prostorsko preveritev nove rešitve 

prometne ureditve (dostopna cesta) dela območja OPPN, za izdelavo projektne dokumentacije za 

delno komunalno ureditev območja OPPN. 

OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in 

Banjški planoti  4 . 7 5 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V teku je doprojektiranje obvozne ceste Grgar- Sv. Gora na odseku Zagomilo-Slatna pri Grgarju. 

Na tem odseku je bila izvedena tudi parcelacija za potrebe odkupov zemljišča. v pridobivanju so 

soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

V fazi izvedbe je tudi sanacija vozišča in asfaltna prevleka odseka LC Bate - Lohke. 

V pripravi je tudi gradivo za oddajo JN za sanacije, asfaltacije in nujune asfaltne prevleke 

kategoriziranih cest na obravnavanem območju. 
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OB084-21-0051 Investicijsko vzdrževanje in 

nakup OS - MC 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov pod tribunami, kjer ima javni zavod 

sedež ter za objekt Čepovanka v Čepovanu, ki ga ima javni zavod v upravljanju. Realizacija je 

predvidena za drugo polovico leta. 

OB084-21-0052 Nakup računalnikov 2022 -2024
 7 . 5 3 2  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. V prvem polletju je bilo kupljenih šest računalnikov 

in pet monitorjev za zaposlene. Do zaključka leta se predvideva, da bodo izpolnjeni tako cilji 

projekta kot tudi kazalnik (neposreden rezultat projekta) na letni ravni. 

OB084-21-0053 Nakup programske opreme 

2022-2024 8 . 0 3 4  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. V prvem polletju smo nakupili programsko opremo 

Office za nove zaposlene ter nadgradnjo nelicenčne programske opreme. Do zaključka leta se 

predvideva, da bodo izpolnjeni tako cilji projekta kot tudi kazalniki (neposredni rezultati projekta) 

na letni ravni. 

OB084-21-0054 Prenova zunanjih površin v 

Cankarjevem naselju v letu 2022 8 7 7  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave na predvideno investicijo. Pričakuje se realizacijo zadanih kazalnikov do 

konca leta. 

OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna 

cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave naročila za IZP projektno dokumentacijo. 

OB084-21-0057 Arhitekturno urbanistična 

zasnova za nadaljnji razvoj Lokvi  0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi priprave naročila urbanistično arhitekturne zasnove naselja Lokve. 
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OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt  1 5 . 7 3 8  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je razvoj prostorskega eko-sistema za trajnostno izvedbo programov 

Evropske prestolnice kulture 2025. Cilj projekt je izdelati vsebinske smernice in idejne zasnove 

za realizacijo programa EPK 2025, ki se bo izvajal v okviru javnega zavoda GO!2025. S tem se 

bo pridobilo podlage za izvedbo infrastrukturnih vlaganj na območju mesta Nova Gorica. 

Pripravile se bodo vsebinske smernice in idejne zasnove za 5 delov: 

- EPK distrikta: območje pred postajnim poslopjem železniške postaje Nova Gorica, Trga 

Evrope in objekta EPIC z vključenim področjem oddelka SVTK Slovenskih železnic  

- Kolodvorska pot v celoti od Mostovne do tunela pod Kostanjevico, 

- povezava trga Evrope in mestnega središča Nova Gorica preko nadhoda, 

- področje vzhodno od železniške postaje proti Majskim poljanam 

- celotno področje Kostanjevice, Rafutskega parka do mejnega prehoda Rafut 

Projekt je v fazi priprav za pridobitev strokovnih podlag. V okviru predvidenega je bila izvedena 

vizualizacija predlogov rešitev ureditve območja ob Kolodvorski ulici in območja na vhodni strani 

železniške postaje.  

V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi. 

V letu 2023 bodo pripravljene idejne zasnove za prenovo vseh 5 delov.   

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo realizirani v letu 2023. 

OB084-21-0059 Obnova vrtca Čriček po požaru
 1 5 . 7 8 9  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Vrtec je obnovljen in predan v uporabo. Cilji investicije so s tem izpolnjeni. 

OB084-21-0060 Nakup vozila - pomoč na domu
 1 8 . 8 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so bile izvedene, saj sta bili za potrebe izvajanja službe pomoči na 

domu kupljeni dve osebni vozili. Z nakupom dveh osebnih vozil je bil dosežen cilj projekta, t.j. 

izboljšati izvajanje pomoči na domu in nadaljevati s sistematičnim reševanjem pomanjkanja 

oziroma zamenjavo dotrajanih službenih vozil za izvajanje pomoči na domu. 

S tem je bil dosežen kazalnik projekta, t.j. nakup dveh službenih vozil za potrebe izvajanja službe 

pomoči na domu. Projekt je uspešno zaključen. 

OB084-22-0001 Projekt FARO 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti projekta FARO-Disonantna dediščina v evropskih mestih – participacija državljanov 

pri ustvarjanju evropskega narativa o spornih identitetah so se zaradi daljše pavze zaradi epidemije 

Covid začele izvajati šele spomladi 2022. Sredstva iz projekta so pokrita 100% iz EU vira in so 

namenjena izključno pokrivanju stroškov potovanj aktivnih deležnikov v projektu in organizacije 
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1 dvodnevnega mednarodnega tematskega dogodka v Novi Gorici. Potni stroški so v 1. polletju 

nastali v skladu s planiranim, a še niso zapadli v plačilo. Bodo v 2. polletju.   

Začetek konservatorsko-restavratorskih del je bil zaradi zasedenosti izvajalca prenesen v drugo 

polletje, s predvidenim zaključkom po planu pred 30. 10. 2022.  

Stroški na postavki zato še niso nastali. 

OB084-22-0002 Rafutski park z Laščakovo vilo 

- nova edinstvena butična turistična 

znamenitost destinacije 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V prvi polovici leta 2022 je bila s strani strokovnih služb mestne 

občine pripravljena in oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev EU v okviru Načrta za 

okrevanje in odpornost (NOO) na javni razpis (JR) za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno 

turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah iz sredstev za izvajanje 

nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je objavilo Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 

V drugi polovici leta 2022 je predvidena izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije ter 

pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo predvidenih del v okviru projekta. 

V kolikor bo projekt s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) odobren 

do sofinanciranja iz NOO, bodo namen in cilji, kakor tudi kazalniki projekta realizirani do konca 

leta 2024. V obratnem primeru, bodo realizirani kasneje. 

OB084-22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile  0  

€  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V drugi polovici leta 2022 je predviden izbor izdelovalca projektne 

dokumentacije (IZP, DGD in PZI) ter pričetek projektiranja. 

Osnovni namen in cilji projekta, kakor tudi sam kazalnik projekta, bodo realizirani predvidoma do 

konca leta 2027. 

OB084-22-0004 Nakup poslovnih prostorov 

"Nova KBM" in zemljišča  1 . 9 5 8 . 4 0 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V juniju 2022 je bil v celoti izveden načrtovani nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in 

zemljišč ob objektu, ki v naravi predstavljajo parkirišča. 

OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov 

v vinogradništvu in enoturizmu spodnje 

Vipavske doline – ENOTOUR 2 0  €  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V prvem polletju je bil na pobudo Konzorcija vinarjev spodnje Vipavske doline, ki je član LAS v 

objemu sonca pripravljen projektni predlog in potrjen s strani Upravnega odbora LAS, kot projekta 
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LAS, ki bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, preko Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt se bo pričel izvajati v juliju. Nosilec projekta je LAS za 

razvoj. MONG sodeluje v aktivnostih vzpostavitve tematskih info točk, promociji in pripravi 

zasnove za vzpostavitev tehnološkega inkubatorja za kmetijstvo v Dornberku. 

Cilji projekta bodo v večini realizirani v letu , ravno tako bodo v letu  doseženi kazalniki vezani 

na aktivnosti MONG. 

 

 

 

 

 

Pripravili: 

- Mateja Mislej, vodja finančno – računovodske službe 

- vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk 

- predsedniki krajevnih skupnosti 

 

 

dr. Klemen Miklavič 

ŽUPAN 
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Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2022
Datum do: 30.06.2022
Omejitve: Med različnimi PP

Stran 1

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

v EUR

17.01.2022 0002-2022 800,0010106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelihPP   
411909 Regres.oskrbe v domovihKONTO

10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domuPP   
420101 Nakup avtomobilovKONTO
OB084-21-0060 Nakup vozila - pomoč na domuNRP  

S: Predvideva se, da bodo sredstva na
postavki zadoščala
Na: sredstva na nakup avtomobila za
potrebe pomoči na domu

25.01.2022 0022-2022 10.000,0007032 Plačilo koncesije za JPPP   
410000 Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJSKONTO

09015 Program zaščite živali, azil za psePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Sredstav postavke ne bodo v celoti
porabljena.
Na: Potrebno zagotoviti dodatna sredstva
na postavki.

16.02.2022 0040-2022 9.000,0007346 Regulacija potoka LiskurPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-20-0033 Regulacija potoka LiskurNRP  

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠPP   
432300 Invest.trans.javn.zavodomKONTO
OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠNRP  

S: Zaradi zamikov pri izvedbi investicije na
proračunski postavki v letu 2022 ne bodo
izkoriščena vsa sredstva.
Na: Povečanje vrednosti za zagotovitev
financiranja investicijskega vzdrževanja za
OŠ Kozara (uskladitev z odobrenim
investicijskim vzdrževanjem s strani
drugih občin ustanoviteljic).

28.02.2022 0043-2022 6.400,0007346 Regulacija potoka LiskurPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-20-0033 Regulacija potoka LiskurNRP  

12031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in stare na Gradišču nad PrvačinoPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad PrvačinoNRP  

S: Dodatna in več dela na igrišču - Aneks
k pogodbi
Na: Dodatna in več dela na igrišču -
Aneks k pogodbi

28.02.2022 0044-2022 33.000,0007346 Regulacija potoka LiskurPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-20-0033 Regulacija potoka LiskurNRP  

10233 Ureditev športno rekreacijskih objektovPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih objektovNRP  

S: Sanacija igrišča pri OŠ FE
Na: Sanacija igrišča pri OŠ FE

07.03.2022 0046-2022 1.500,0007002 Energetski konceptPP   
402099 Drugi sploš.mater.in stor.KONTO

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanjuPP   
402099 Drugi sploš.mater.in stor.KONTO

S: Sredstva postavke ne bodo v celoti
realizirana.
Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti zaradi naročila hidrogeološkega
poročila, ki je potrebno za spremembo
vodnega dodovljenja za vodna zajetja
Močila 1, 2, 3 in 4 ter Puštale. 

08.03.2022 0048-2022 1.800,0009064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektovPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

06016 Izdatki za službena potovanja upravePP   
402405 Stroški prevoza v tujini  v tujiniKONTO

S: Sredstva se prerazporejajo zaradi
potrebe na postavki službenih potovanj za
upravo
Na: Sredstva so potrebna za plačilo
stroškov udeležbe delegacije na Expo v
Dubaju.

10.03.2022 0052-2022 57.600,0007346 Regulacija potoka LiskurPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-20-0033 Regulacija potoka LiskurNRP  

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahNRP  

S: Sredstva se iz postavke prenašajo ker
ne bodo v celoti porabljena po
predvidenem planu
Na: Sredstva se potrebujejo za izvedbo
nujnih intervencijskih ukrepov pri gradnji
povezovalne kolesarske poti v
Solkanskem športnem parku

mateja.ipavec
Polje z besedilom
 Priloga 1
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Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

v EUR

11.03.2022 0057-2022 756,0009030 Sabotin - Park miruPP   
402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.KONTO

09033 Ureditev turistične infrastrukturePP   
402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.KONTO
OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastruktureNRP  

S: ker sredstva na PP 09030 ostajajo jih
prenašamo na PP 09033 kjer se sredstva
potrebujejo za urejanje turistične
infrastrukture 
Na: ker sredstva na PP 09030 ostajajo jih
prenašamo na PP 09033 kjer se sredstva
potrebujejo za urejanje turistične
infrastrukture 

15.03.2022 0071-2022 2.100,0007033 Izvedba ukrepov za urejanje prometaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opremePP   
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske opKONTO

S: Prerazporeditev sredstev rabimo zaradi
zakupa dodatnih storitev v sistemu PISO. 
Na: Prenos sredstev rabimo zaradi zakupa
dodatnih storitev v sistemu PISO. 

15.03.2022 0072-2022 18.600,0010224 Dnevni center za starejše občanePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občaneNRP  

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za športPP   
413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritveKONTO

S: Sredstva se prenašajo na drugo
postavko, ker se ne bodo porabila po
predvidenem planu
Na: zagotovitev sredstev za kritje
stroškov elektrike za pokriti bazen za
obdobje od decembra 2021 do februarja
2022

24.03.2022 0084-2022 1.000,0006018 Drugi operativni odhodkiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

06016 Izdatki za službena potovanja upravePP   
402404 Hotel.in rastav.stor.v tujKONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu.
Na: Sredstva so bila porabljena v večjem
obsegu od planiranega.

01.04.2022 0091-2022 150,0003001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanovPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

03002 Izdatki za službena potovanjaPP   
402405 Stroški prevoza v tujini  v tujiniKONTO

S: Sedstva se prerazporejajo, ker na  
postavki "izdatki za službena potovanja"
ni več dovolj sredstev.
Na: Sredstva se nujno potrebujejo za
plačilo stroškov službene poti župana v
Berlin.

05.04.2022 0094-2022 48.715,0010075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova GoricaPP   
411921 Plačilo razlike med ceno  progr.v vrtcih in pl.staKONTO

10082 Dejavnost osnovnih šolPP   
413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritveKONTO

S: Postavka ne bo porabljena v celoti
Na: Delno pokrivanje izgube poslovanja iz
leta 2021

11.04.2022 0102-2022 2.300,0006008 Vzdrževanje objektov v lasti občinePP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022NRP  

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijoPP   
402305 Zavar.prem.za motor.vozilaKONTO

S: prerazporeditev zaradi plačila
zavarovanja objektov in vozil
Na: prerazporeditev zaradi plačila
zavarovanja objektov in vozil

11.04.2022 0102-2022 1.150,0006008 Vzdrževanje objektov v lasti občinePP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022NRP  

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremoPP   
402504 Zavarovalne prem.za objektKONTO

S: prerazporeditev zaradi plačila
zavarovanja objektov in vozil
Na: prerazporeditev zaradi plačila
zavarovanja objektov in vozil

13.04.2022 0107-2022 10.000,0006038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbahPP   
420600 Nakup zemljiščKONTO

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstvaPP   
431400 Inves.trans.posamez.in zasebnikomKONTO

S: Prerazporeditev med postavkami
Na: Prerazporeditev med postavkami

14.04.2022 0108-2022 1.000,0005008 Splošna proračunska rezervacijaPP   
409000 Tekoča proračun.rezervaKONTO

09094 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacijePP   
420800 Študija o izvedljiv.projektaKONTO
OB084-22-0002 Rafutski park z Laščakovo vilo - nova edinstvena butična turistična znamenitost destinacijeNRP  

S: Rezerva
Na: Nov projekt

20.04.2022 0113-2022 11.000,0007300 Projekt VIPavaPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-17-0008 Projekt VIPavaNRP  

12032 Preplastitev igrišča pri OŠ ČepovanPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO

S: Uskladitev z dejanskim stanjem
(investicija  se podaljšuje v leto 2023)
Na: uskladitev z dejanskim stanjem

20.04.2022 0113-2022 10.000,0007300 Projekt VIPavaPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-17-0008 Projekt VIPavaNRP  

12041 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v GrgarjuPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO

S: Uskladitev z dejanskm stanjem
(investicija se podaljšuje v leto 2023)
Na: Uskladitev z ddejanskim stanem

20.04.2022 0113-2022 10.000,0007300 Projekt VIPavaPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-17-0008 Projekt VIPavaNRP  

07337 Revitalizacija čezmejne pešpoti na KapeloPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-20-0049 Revitalizacija čezmejne pešpoti na KapeloNRP  

S: Uskladitev z dejanskm stanjem
(investicija se podaljšuje v leto 2023)
Na: Uskladitev z dejanskim stanjem
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20.04.2022 0113-2022 60.000,0007300 Projekt VIPavaPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-17-0008 Projekt VIPavaNRP  

07192 Pločnik Dornberk - DragaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-20-0026 Pločnik Dornberk - Draga - II. fazaNRP  

S: Uskladitev z dejanskim stanjem
(investicija se podaljšuje v leto 2023)
Na: Uskladitev z dejaansskim sstanjem

06.05.2022 0128-2022 2.300,0004039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahNRP  

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okoljaPP   
402099 Drugi sploš.mater.in stor.KONTO

S: Osveščanje javnosti za varnost na Soči.
Na: Osveščanje javnosti za varnost na
Soči.

09.05.2022 0130-2022 4.000,0012032 Preplastitev igrišča pri OŠ ČepovanPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0020 Preplastitev igrišča pri OŠ ČepovanNRP  

12041 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v GrgarjuPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0029 Asfaltna preplastitev igrišča ob podružnični šoli v GrgarjuNRP  

S: uskladitev med proračunskima
postavkama za izvedbo podobnih
investicij - preplastitev športnih igrišč
Na: uskladitev med proračunskima
postavkama za izvedbo podobnih
investicij - preplastitev športnih igrišč

10.05.2022 0134-2022 185,0010106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelihPP   
411909 Regres.oskrbe v domovihKONTO

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstvaPP   
412000 Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

S: predvideva se, da bodo sredstva na
postavki zadoščala
Na: ugodi se pritožbi, s katero se
pritožniku odobri višja sredstva

10.05.2022 0135-2022 1.757,0010106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelihPP   
411909 Regres.oskrbe v domovihKONTO

04003 Prireditve in gostinske storitvePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: predvideva se, da bodo sredstva na
postavki zadoščala
Na: Sredstva se razporedi za izvedbo
Festivala zdravja ob svetovnem dnevu
zdravje, ki je potekal 8.4.2022. Stroški
vključujejo najem, postavitev in odvoz 20
stojnic ter 4 urni prenos radijskega
programa v živo na dogodku. 

10.05.2022 0136-2022 3.300,0007122 Nakup zemljišč in stavbPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavbNRP  

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opremePP   
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne)programske opKONTO

S: Sredstva za aneks Realis - PISO 
Na: Sredstva za aneks Realis - PISO

13.05.2022 0139-2022 30.000,0007325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parkuPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-19-0010 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parkuNRP  

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahNRP  

S: sredstva se razporejajo zaradi sanacij
plazečih breživ na povezovalni kolesarski
poti v SŠP
Na: sredstva se razporejajo zaradi sanacij
plazečih breživ na povezovalni kolesarski
poti v SŠP

18.05.2022 0146-2022 2.400,0009002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstevPP   
402699 Dr.najemn.,zakupn.in licenKONTO

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzejPP   
413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritveKONTO

S: Prerazporeditev kresovanje
Na: Prerazporeditev kresovanje

20.05.2022 0148-2022 1.050,0007316 Urejanje severnega dela SolkanaPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-18-0039 Urejanje severnega dela SolkanaNRP  

10225 URBACT III - Thriving StreetsPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets - II. fazaNRP  

S: V letošnjem letu ni predvideno, da se
bodo sredstva na postavki porabila v
celoti 
Na: Zaradi razmer v Ukrajini je prišlo do
spremembe lokacije zaključnega
mednarodnega srečanja projekta in se bo
ta izvedel v Novi Gorici. Za izvedbo
srečanja zato sredstva zato sredstva v
proračunu projekta niso predvidena.
Predvideva se povrnitev stroškov v fazi
zadnjega poročanja porabe sredstev 
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20.05.2022 0149-2022 1.050,0007316 Urejanje severnega dela SolkanaPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-18-0039 Urejanje severnega dela SolkanaNRP  

10225 URBACT III - Thriving StreetsPP   
402399 Dr.prevoz.in transp.stroškKONTO
OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets - II. fazaNRP  

S: V letošnjem letu ni predvideno, da se
bodo sredstva na postavki porabila v
celoti
Na: Zaradi razmer v Ukrajini je prišlo do
spremembe lokacije zaključnega
mednarodnega srečanja projekta in se bo
ta izvedel v Novi Gorici. Za izvedbo
srečanja zato sredstva zato sredstva v
proračunu projekta niso predvidena.
Predvideva se povrnitev stroškov v fazi
zadnjega poročanja porabe sredstev 

20.05.2022 0150-2022 10.000,0007282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - AjševicaPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - AjševicaNRP  

07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometaPP   
4208040 načrti in projekt.dokumentKONTO
OB084-21-0044 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometaNRP  

S: Prerazporeditev na PP07030
Na: Prerazporeditev iz PP07282

24.05.2022 0152-2022 15.562,0007240 Priprava projektovPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-13-0002 Priprava projektovNRP  

09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske dolinePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena. 
Na: Sredstva so potrebna za pripravo
kmetijske strategije

24.05.2022 0152-2022 15.104,0007240 Priprava projektovPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-13-0002 Priprava projektovNRP  

09091 Samooskrba Vipavske dolinePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena. 
Na: Sredstva so potrebna za pripravo
portala Na borjaču. 

25.05.2022 0153-2022 2.200,0007209 Vzdrževanje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkovPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadkiPP   
402204 Odvoz smetiKONTO

S: Prerazporeditev za nujen odvoz AC
odpadkov
Na: Razpoložljiva sredstva za odvoz AC
odpadkov so zmanjkala

25.05.2022 0153-2022 2.800,0007115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …)PP   
420300 Nakup drugih osn.sredstevKONTO

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadkiPP   
402204 Odvoz smetiKONTO

S: Nujna prerazporeditev zaq odvoz AC
odpadkov
Na: Razpoloožljivih finančnih sredstev za
odvoz Ac odpadkov je zmanjkalo.

25.05.2022 0153-2022 7.000,0007114 Splošna komunalna dejavnostPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadkiPP   
402204 Odvoz smetiKONTO

S: Nujna prerazporeditev na postavko za
ravnanje in odvoz AC odpadkov
Na: Sredstev za odvoz ac odpadkov je
zmanjkalo.

25.05.2022 0153-2022 4.000,0007114 Splošna komunalna dejavnostPP   
402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.KONTO

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadkiPP   
402204 Odvoz smetiKONTO

S: Nujna prerazporeditev na postavko za
odvoz Ac odpadkov
Na: Sredstev za podvoz je zmanjkalo.

25.05.2022 0154-2022 35.000,0007300 Projekt VIPavaPP   
420401 NovogradnjeKONTO

07192 Pločnik Dornberk - DragaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

S: Uskladitev z dejanskim stanjem
Na: Uskladitev z dejanskim stanjem

27.05.2022 0161-2022 3.000,0007268 EZTS GO - Projekt Soča/IsonzoPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/IsonzoNRP  

12037 Borov gozdiček - učilnica na prostemPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostemNRP  

S: ostanek sredstev na PP 07268 bo
zadosten za izvedbo predvidenih
aktivnosti 
Na: sredstva na PP 12037 se potrebujejo
zaradi višjih ponudb za izvedbo
predvidenih aktivnosti kot je bilo
predvideno v ocenjeni vrednosti

27.05.2022 0162-2022 3.000,0007329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova GoricaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-19-0024 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova GoricaNRP  

12037 Borov gozdiček - učilnica na prostemPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostemNRP  

S: ostanek sredstev na PP 07329 bo
zadosten za izvedbo predvidenih
aktivnosti 
Na: sredstva na PP 12037 se potrebujejo
zaradi višjih ponudb za izvedbo aktivnosti
kot je bilo predvideno v ocenjeni
vrednosti
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31.05.2022 0166-2022 1.000,0006018 Drugi operativni odhodkiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

06016 Izdatki za službena potovanja upravePP   
402405 Stroški prevoza v tujini  v tujiniKONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu in se prerazporejajo
na postavko "izdatki za službena
potovanja uprave" ker na omenjeni
postavki ni več dovolj sredstev.
Na: Sredstva so bila porabljena v večjem
obsegu od planiranega.

31.05.2022 0166-2022 550,0006018 Drugi operativni odhodkiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

06016 Izdatki za službena potovanja upravePP   
402404 Hotel.in rastav.stor.v tujKONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu in se prerazporejajo
na postavko "izdatki za službena
potovanja uprave" ker na omenjeni
postavki ni več dovolj sredstev.
Na: Sredstva so bila porabljena v večjem
obsegu od planiranega.

31.05.2022 0166-2022 100,0006018 Drugi operativni odhodkiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

06016 Izdatki za službena potovanja upravePP   
402403 Dnev.za služ.pot.v tujiniKONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu in se prerazporejajo
na postavko "izdatki za službena
potovanja uprave" ker na omenjeni
postavki ni več dovolj sredstev.
Na: Sredstva so bila porabljena v večjem
obsegu od planiranega.

01.06.2022 0167-2022 2.000,0013007 Pisarniški in splošni material in storitvePP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

13001 Nakup računalnikov in druge opremePP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO

S: Na postavki je dovolj sredstev za
tekoče delovanje. Z racionalizacijo bomo
zagotovili nemoteno zadovoljevanje
potreb.
Na: za potrebe medobčinskih redarjev
moramo nabaviti dva prenosna tiskalnika
za delo na terenu (tiskanje obvestil o
prekršku). Prav tako bomo nabavili
prenosni računalnik za delo na terenu.

03.06.2022 0172-2022 11.955,0007240 Priprava projektovPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO

07269 LAS - V objemu soncaPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-15-0005 LAS - V objemu soncaNRP  

S: Znižanje sredstev na proracunski
postavki in prenos sredtev na postavko
LAS delovanje
Na: Prerazporeditev za zagotovitev
sklenitve letne pogodbe

07.06.2022 0186-2022 2.000,0008007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupaPP   
402099 Drugi sploš.mater.in stor.KONTO

08005 Ekološka merilna postajaPP   
402007 Računalniške storitveKONTO

S: Prerazporeditev zaradi manjka sredstev
na drugi postavki.
Na: Prerazporeditev zaradi višanja
stroškov.

08.06.2022 0188-2022 2.250,0010191 Revitalizacija gradu RihemberkPP   
420600 Nakup zemljiščKONTO
OB084-15-0013 Revitalizacija gradu RihemberkNRP  

04003 Prireditve in gostinske storitvePP   
402112 Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslavKONTO

S: Sredstva na postavki predvidoma ne
bodo porabljena v celoti - prenos za
pokrivanje stroškov dogodka otvoritve
Infoteke Natura 2000 Grad Rihemberk
aprila 2022
Na: Sredstva bodo porabljena za pokritje
stroškov odprtja nove sezone na gradu
Rihemberk in
sprejemno-interpretacijskega centra
Infoteka Natura 2000

14.06.2022 0192-2022 1.433,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
400000 Osnovne plačeKONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti
porabljena.
Na: Sredstva se na postavko dodajajo,
zaradi prenizkega planiranja strokošv.
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14.06.2022 0192-2022 139,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
400202 Povrač.stroš.prehr.med delomKONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstava na postavki ostajajo
neporabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila planirana
v prenizkem znesku.

14.06.2022 0192-2022 34,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
400301 Sredstva za redno delovno uspešnostKONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila planirana
v prenizkem znesku.

14.06.2022 0192-2022 392,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
401001 Prisp.za pok.in inv.zavar.KONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki bodo
neporabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila planirana
v prenizkem znesku.

14.06.2022 0192-2022 11,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
401200 Prispevek za zaposlovanjeKONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila
planiranav prenizkem znesku.

14.06.2022 0192-2022 4,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
401300 Prispevek za porod.varst.KONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila planirana
v prenizkem znesku.

14.06.2022 0192-2022 72,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
401500 Premije kolekt.dodat.pokzavar.,na podlagi ZKDPZJUKONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila planirana
v prenizkem znesku.

14.06.2022 0192-2022 314,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO
OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne dediščineNRP  

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
401100 Prisp.za obv.zdr.zavarov.KONTO
OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARNRP  

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila planirana
v prenizkem znesku.

14.06.2022 0194-2022 10.000,0006038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbahPP   
420600 Nakup zemljiščKONTO

07019 Urejanje statusa javnih poti in cestPP   
402113 Geodet.storitve,parcelacije,cenitve in pod.stor.KONTO

S: Sredstva za prerazporeditev na
geotetske stoitve
Na: Sredstva za prerazporeditev na
geotetske stoitve

15.06.2022 0187-2022 3.200,0007339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri DornberkuPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokumentacijeKONTO

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okoljaPP   
402006 Stroški oglašev. storitev in stroški objavKONTO

S: Sprememba pri planiranju sredstev na
postavki, po porabljenih manj, kot je bilo
predvidenih.
Na: Nepredvidena dela.

15.06.2022 0197-2022 5.000,0013002 Plače in drugi izdatki Medobčinske upravePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

13003 Posebni material in storitvePP   
402008 Račun.,knjig.in rev.stor.KONTO

S: Naloge revizijske službe -
prerazporeditev zaradi dolgotrajne
bolniške; izvedba del notranje revizije
Na: Naloge revizijske službe -
prerazporeditev zaradi dolgotrajne
bolniške; izvedba delnotranje revizije

16.06.2022 0204-2022 21.000,0007032 Plačilo koncesije za JPPP   
410000 Subvenc.cen JP in drugim izvaj.GJSKONTO

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukturePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Sredstva postavke ne bodo v celoti
porabljena.
Na: Dodatna sredstva je potrebno
zagotoviti zaradi višjega stroška izvajanja
javnih pooblastil skladno z letnim
poročilom za leto 2021.

16.06.2022 0205-2022 799,0012031 Ureditev večnamenskega športnega igrišča - igrišče za mlade in stare na Gradišču nad PrvačinoPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0018 Igrišče za mlade in "stare" na Gradišču nad PrvačinoNRP  

12037 Borov gozdiček - učilnica na prostemPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostemNRP  

S: Projekt je zaključen in sredstev ne
bomo več potrebovali.
Na: Sredstva potrebujemo za nabavo učil,
ki se bodo uporabljala v učilnici na
prostem.
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16.06.2022 0206-2022 35.000,0007354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planotiPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-21-0047 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planotiNRP  

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih potehPP   
402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.KONTO
OB084-13-0035 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestahNRP  

S: Postavka ne bo porabljena v
predvidenem obsegu.
Na: Sredstva, ki jih namenja država so v
letošnjem letu odobrena v višjem obsegu.

16.06.2022 0207-2022 10.500,0010224 Dnevni center za starejše občanePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občaneNRP  

12045 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. LokovcuPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0034 Zamenjava strehe na bivši trgovini v Sr. LokovcuNRP  

S: Sredstva za izvedbo ne bodo
porabljena, ker bodo krita iz drugih virov
Na: Zaradi podražitev cen se potrebuje
dodatna sredstva za realizacijo izvedbe.

16.06.2022 0208-2022 1.977,0005008 Splošna proračunska rezervacijaPP   
409000 Tekoča proračun.rezervaKONTO

10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ ŠempasPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-19-0022 Izvedba prizidka učilnic na OŠ ŠempasNRP  

S: Sredstva proračunske rezervacije se
namenja za postavko, na kateri so bile
predobremenitve prenešene iz preteklega
leta, kar v planu ni bilo predvideno.
Na: Sredstva proračunske rezervacije se
namenja za postavko, na kateri so bile
predobremenitve prenešene iz preteklega
leta, kar v planu ni bilo predvideno.

16.06.2022 0209-2022 15.892,0005008 Splošna proračunska rezervacijaPP   
409000 Tekoča proračun.rezervaKONTO

10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. fazaPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-19-0028 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. fazaNRP  

S: Sredstva proračunske rezervacije se
namenja za postavko, na kateri so bile
predobremenitve prenešene iz preteklega
leta, kar v planu ni bilo predvideno.
Na: Sredstva proračunske rezervacije se
namenja za postavko, na kateri so bile
predobremenitve prenešene iz preteklega
leta, kar v planu ni bilo predvideno.

16.06.2022 0210-2022 29.000,0007357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi GoriciPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)NRP  

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečahNRP  

S: V letošnjem letu ni predvidena poraba
predvidenih sredstev 
Na: Streški so potrebni zaradi aktivnosti
vezanih na intervencije 

16.06.2022 0211-2022 1.000,0007357 Vzhodna razbremenilna cesta v Novi GoriciPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO
OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)NRP  

10225 URBACT III - Thriving StreetsPP   
402405 Stroški prevoza v tujini  v tujiniKONTO
OB084-20-0037 URBACT III - Thriving Streets - II. fazaNRP  

S: Predvidena sredstva v letošnjem letu
ne bodo pokoriščena 
Na: Sredstva so potrebna zaradi aneksa k
konveciji partnerstva na osnovi katere se
povečujejo sredstva za udeležbe na
mednarodnih srečanjih

20.06.2022 0222-2022 450,0010106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelihPP   
411909 Regres.oskrbe v domovihKONTO

04003 Prireditve in gostinske storitvePP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

S: Predvideva se, da sredstva na postavki
ne bodo v celoti porabljena
Na: Srečanje izgnancev Severno
Primorske v spomin na dan vrnitve iz
nacistične Nemčije na domove. 

20.06.2022 0223-2022 90,0010185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščinePP   
431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in ustanovamKONTO

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEARPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti
porabljena.
Na: Sredstva na postavki so bila
načrtovana v prenzikem znesku.

22.06.2022 0225-2022 20.000,0007324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONGPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONGNRP  

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)PP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO

S: Na določenih zemljiščih je potrebno
pridobiti služnosti zaradi gradnje
vodovoda in kanalizacije zato
potrebujemo in prerazporejamo sredstva.
Na: Na določenih zemljiščih je potrebno
pridobiti služnosti zaradi gradnje
vodovoda in kanalizacije zato
potrebujemo in prerazporejamo sredstva.
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22.06.2022 0227-2022 20.000,0009071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvojPP   
431300 Inves.trans.priv.podjetjemKONTO
OB084-14-0008 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnostiNRP  

09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstvaPP   
410299 Dr.subvenc.privat.podj.in zasebnikomKONTO

S: prenos med postavkami za zagotovitev
sredstev za javne razpise za spodbujanje
podjetništva
Na: prenos med postavkami za
zagotovitev sredstev za javne razpise za
spodbujanje podjetništva

23.06.2022 0234-2022 5.130,0005008 Splošna proračunska rezervacijaPP   
409000 Tekoča proračun.rezervaKONTO

07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2PP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2NRP  

S: S sredstvi se odpira nova proračunska
postavka zaradi prijave projekta na LAS.

Na: Sredstva se dodaja zaradi odprtja
nove proračunske postavke - prijava
projekta na LAS (sofinanciranje s sredstvi
LAS iz ESRR sklada).

23.06.2022 0234-2022 4.000,0005008 Splošna proračunska rezervacijaPP   
409000 Tekoča proračun.rezervaKONTO

07359 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2PP   
420899 Plač.dr.stor.in dokumentacijeKONTO
OB084-22-0005 LAS - Razvoj novih potencialov v vinogradništvu in enoturizmu spodnje Vipavske doline – ENOTOUR 2NRP  

S: S sredstvi se odpira nova proračunska
postavka zaradi prijave projekta na LAS.

Na: Sredstva se dodaja zaradi odprtja
nove proračunske postavke - prijava
projekta na LAS (sofinanciranje s sredstvi
LAS iz ESRR sklada).

24.06.2022 0228-2022 1.883,0007339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri DornberkuPP   
402113 Geodet.storitve,parcelacije,cenitve in pod.stor.KONTO

07117 Načrtovanje novih zelenih površinPP   
402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.KONTO

S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti v
predvidenem roku.
Na: Za namen naročila katastra drevnin.

24.06.2022 0229-2022 731,0007339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri DornberkuPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumentacijaKONTO

07117 Načrtovanje novih zelenih površinPP   
402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.KONTO

S: Sredstva se ne bodo porabila v celoti v
predvidenem roku.
Na: Za namen naročila katastra drevnin.

24.06.2022 0243-2022 10.000,0007121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPNPP   
420800 Študija o izvedljiv.projektaKONTO

08008 Strateški prostorski aktiPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokumentacijeKONTO

S: prenos sredstev, da se omogoči
naročilo priprave stališč do pobud za
prostorske akte
Na: prenos sredstev, da se omogoči
naročilo priprave stališč do pobud za
prostorske akte

27.06.2022 0247-2022 1.500,0010224 Dnevni center za starejše občanePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB084-19-0026 Dnevni center za starejše občaneNRP  

12037 Borov gozdiček - učilnica na prostemPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljšaveKONTO
OB084-21-0025 Borov gozdiček - učilnica na prostemNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena, ker bodo
krita iz drugih virov.
Na: Sredstva se potrebujejo za naročilo
učil in pripomočkov, ki so osnova za
realizacijo programa učilnice na prostem.

29.06.2022 0252-2022 2.000,0004054 Celostna grafična podoba Mestne občine Nova GoricaPP   
402099 Drugi sploš.mater.in stor.KONTO

04003 Prireditve in gostinske storitvePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Sredstva na postavki ne bodo
porabljena.
Na: Sredstva bodo porabljena za
sofinanciranje slovesnosti ob državnem
prazniku "Vrnitev Primorske k matični
domovini"

661.985,00
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Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

REALIZACIJA PRORAČUNA MONG V OBDOBJU OD 1.1. - 30.6.2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Kriteriji:
Funkcionalna klasifikacija (FK)

Stran 1

Rebalans-1
2022

Veljavni plan
2022

Realizacija
30.6.2022

Ocena
realiz.2022

1 2 3 4
Opis

Indeks 3:2

5

v EUR

01 JAVNA UPRAVA 13.644.248 13.614.240 6.095.394 13.614.240 44,77

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 4.646.524 4.644.524 2.235.808 4.644.524 48,14

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 198.429 198.429 57.646 198.429 29,05

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 180.000 177.000 8.935 177.000 5,05

0131 Splošne kadrovske zadeve 12.000 12.000 149 12.000 1,24

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 460.000 417.379 72.981 417.379 17,49

0133 Druge splošne zadeve in storitve 4.742.934 4.777.591 2.296.592 4.777.591 48,07

0160 Druge dejavnosti javne uprave 307.700 290.656 53.365 290.656 18,36

0171 Servisiranje javnega dolga države 2.485.000 2.485.000 1.170.766 2.485.000 47,11

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 611.661 611.661 199.151 611.661 32,56

02 OBRAMBA 75.000 75.000 13.500 75.000 18,00

0220 Civilna zaščita 75.000 75.000 13.500 75.000 18,00

03 JAVNI RED IN VARNOST 1.674.856 1.674.856 856.652 1.674.856 51,15

0310 Policija 5.000 5.000 1.785 5.000 35,71

0320 Protipožarna varnost 1.669.856 1.669.856 854.866 1.669.856 51,19

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 14.033.605 14.026.900 3.180.413 13.500.306 22,67

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 879.794 877.794 102.120 877.794 11,63

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 100.000 100.000 31.847 100.000 31,85

0421 Kmetijstvo 610.626 650.422 32.293 650.422 4,96

mateja.ipavec
Polje z besedilom
Priloga 2



REALIZACIJA PRORAČUNA MONG V OBDOBJU OD 1.1. - 30.6.2022 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
Stran 2

Rebalans-1
2022

Veljavni plan
2022

Realizacija
30.6.2022

Ocena
realiz.2022

1 2 3 4
Opis

Indeks 3:2

5

v EUR

0422 Gozdarstvo 215.000 250.000 10.693 250.000 4,28

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 429.500 429.500 143.853 429.500 33,49

0451 Cestni promet 6.336.983 6.260.883 987.176 5.734.289 15,77

0460 Komunikacije 436.754 442.054 94.357 442.054 21,35

0473 Turizem 514.155 522.454 157.161 522.454 30,08

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 4.510.793 4.493.793 1.620.914 4.493.793 36,07

05 VARSTVO OKOLJA 4.344.848 4.311.948 622.447 3.815.950 14,44

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 618.600 632.400 226.934 632.400 35,88

0520 Ravnanje z odpadno vodo 1.459.632 1.459.632 163.448 1.459.632 11,20

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 2.266.616 2.219.916 232.066 1.723.918 10,45

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 2.627.106 2.637.106 455.103 2.637.106 17,26

0610 Stanovanjska dejavnost 795.000 795.000 97.941 795.000 12,32

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 160.000 170.000 14.337 170.000 8,43

0630 Oskrba z vodo 910.106 910.106 10.000 910.106 1,10

0640 Cestna razsvetljava 762.000 762.000 332.826 762.000 43,68

07 ZDRAVSTVO 2.766.151 2.766.151 21.025 1.131.150 0,76

0721 Splošne zdravstvene storitve 2.725.151 2.725.151 2.196 1.090.150 0,08

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 41.000 41.000 18.829 41.000 45,93

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 8.859.251 8.853.898 2.204.570 8.553.898 24,90

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 2.908.524 2.907.725 863.876 2.907.725 29,71

0820 Kulturne dejavnosti 5.341.852 5.337.113 1.120.970 5.037.113 21,00

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 20.000 20.000 0 20.000 0,00
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0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 588.875 589.060 219.725 589.060 37,30

09 IZOBRAŽEVANJE 12.250.935 12.271.293 5.100.698 12.271.293 41,57

0911 Predšolska vzgoja 5.677.085 5.677.085 2.801.764 5.677.085 49,35

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 5.741.441 5.759.310 1.880.979 5.759.310 32,66

0941 Visokošolsko izobraževanje 20.000 20.000 0 20.000 0,00

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 62.409 64.898 5.445 64.898 8,39

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 750.000 750.000 412.509 750.000 55,00

10 SOCIALNA VARNOST 2.037.600 2.082.208 939.448 2.082.208 45,12

1012 Varstvo invalidnih oseb 7.000 7.000 6.177 7.000 88,24

1040 Varstvo otrok in družine 110.000 110.000 48.500 110.000 44,09

1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 1.653.000 1.638.608 759.066 1.638.608 46,32

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 267.600 326.600 125.705 326.600 38,49

62.313.600 62.313.600 19.489.251 59.356.007 31,28



REALIZACIJA NRP na dan 30.6.2022

Zap. 

št.

Številka projekta 
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prevzetimi 
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1 OB084-17-0009 07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

10.10.2017 - 

30.09.2023 5.459.872,00 1.028.041,00 29.062,64 2,83% 78.470,55 10,46%

2 OB084-20-0047 07352 Ukrep trajnostne mobilnosti JPP

23.12.2020 - 

30.09.2023 900.262,38 197.355,00 0,00 0,00% 4.245,60 2,15%

3 OB084-20-0046 08024 Širitev sistema izposoje koles GO2GO

23.12.2020 - 

30.09.2023 496.775,00 435.048,00 690,00 0,16% 6.452,00 1,64%

4 OB084-13-0118 10169 Optim.in aktiv.površin šp.parka NG-Izgr.pokritega

21.09.2016 - 

30.06.2022 6.044.982,00 1.101.668,00 335.668,41 30,47% 657.745,25 90,17%

5 OB084-19-0043 10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole

04.11.2019 - 

31.12.2022 5.150.912,00 3.970.848,00 1.289.595,27 32,48% 2.063.623,03 84,45%

6 OB084-19-0044 10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

04.11.2019 - 

31.12.2023 2.535.578,55 886.964,00 0,00 0,00% 881.557,99 99,39%

7 OB084-18-0044 07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk

04.06.2018 - 

30.09.2023 4.336.460,00 717.674,00 0,00 0,00% 648.698,89 90,39%

8 OB084-18-0029 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk

05.06.2018 - 

30.09.2023 3.789.175,00 2.403.272,00 900.321,26 37,46% 1.035.146,45 80,53%

9 OB084-21-0032 12044 Ureditev nabrežja Korna - ureditev peš poti

01.01.2021 - 

31.12.2022 254.717,00 1.000,00 500,00 50,00% 0,00 50,00%

10 OB084-13-0010 04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme

01.01.2010 - 

31.12.2023 1.574.217,00 110.000,00 50.000,02 45,45% 50.833,31 91,67%

11 OB084-13-0011 04036 Sredstva iz požarnega sklada

01.01.2010 - 

31.12.2025 2.885.595,00 210.000,00 72.696,48 34,62% 64.606,35 65,38%

12 OB084-16-0006 04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah

01.01.2016 - 

31.12.2025 531.600,00 198.600,00 64.500,51 32,48% 13.772,47 39,41%

13 OB084-20-0043 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 2021-2022

23.12.2020 - 

31.12.2022 338.000,00 165.000,00 43.312,72 26,25% 30.357,34 44,65%

14 OB084-20-0004 06035 Zamenjava stavbnega pohištva na občinski stavbi

26.05.2020 - 

31.12.2023 852.000,00 842.000,00 3.200,00 0,38% 797.178,72 95,06%

PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DRR)

PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2022 - 100.000 EUR in več

Stran 1 od 4

mateja.ipavec
Polje z besedilom
Priloga 3
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15 OB084-21-0037 06042 Digitalna orodjarna mislečega mesta - IoT DOMM

01.09.2021 - 

31.12.2023 421.662,00 207.454,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 OB084-13-0035 07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih cestah

01.01.2010 - 

31.12.2022 793.550,00 120.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 OB084-20-0027 07008 Nujne in nepredvidene sanacije 2021-2024

01.06.2020 - 

03.12.2024 420.000,00 100.000,00 2.126,46 2,13% 1.016,42 3,14%

18 OB084-20-0028 07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 2021-2024

01.06.2020 - 

31.12.2024 440.000,00 110.000,00 0,00 0,00% 79.296,87 72,09%

19 OB084-14-0012 07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki

01.01.2015 - 

31.12.2025 591.112,00 100.000,00 4.562,00 4,56% 56.940,68 61,50%

20 OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb

01.01.2010 - 

31.12.2022 5.806.703,00 656.700,00 30.230,09 4,60% 136.400,25 25,37%

21 OB084-20-0009 07149 Obnova kanalizacija Grčna-Podgrčna - 1. faza

27.05.2020 - 

31.12.2023 300.000,00 190.000,00 0,00 0,00% 190.000,00 100,00%

22 OB084-20-0011 07161 Vodovod Rožna Dolina od mejnega prehod do odcepa Liskur

27.05.2020 - 

31.12.2022 404.600,00 224.000,00 0,00 0,00% 199.422,30 89,03%

23 OB084-20-0026 07192 Pločnik Dornberk - Draga - II. faza

01.06.2020 - 

31.12.2022 431.141,00 441.985,00 854,00 0,19% 436.193,76 98,88%

24 OB084-20-0013 07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo 2021-2023

01.06.2020 - 

31.12.2023 490.600,00 150.000,00 1.040,00 0,69% 148.960,00 100,00%

25 OB084-13-0017 07199 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo

01.01.2010 - 

31.12.2025 2.661.525,00 396.000,00 134.930,64 34,07% 14.819,36 37,82%

26 OB084-20-0030 07220 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture

01.06.2020 - 

31.12.2025 1.010.398,00 150.000,00 23.422,18 15,61% 20.323,34 29,16%

27 OB084-21-0058 07240 Razvoj EPK Distrikt

10.11.2021 - 

31.12.2022 202.000,00 110.000,00 15.738,00 14,31% 0,00 14,31%

28 OB084-13-0151 07245 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG

01.01.2013 - 

31.12.2025 347.393,00 100.000,00 92,84 0,09% 85.430,17 85,52%

29 OB084-20-0019 07265 Vodohran Vitovlje

01.06.2020 - 

31.12.2022 214.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 76.713,57 76,71%
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30 OB084-15-0009 07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča

10.11.2015 - 

31.12.2026 454.170,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

31 OB084-16-0001 07275 Krožišče Ajševica

23.03.2016 - 

31.12.2022 135.969,00 120.500,00 0,00 0,00% 116.699,75 96,85%

32 OB084-16-0022 07284 LAS - Hiša aleksandrink

01.01.2017 - 

31.12.2022 101.306,00 101.306,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

33 OB084-20-0016 07286 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022

28.05.2020 - 

31.12.2022 556.829,00 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 100,00%

34 OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek

01.01.2017 - 

31.12.2023 773.594,00 130.000,00 0,00 0,00% 130.000,00 100,00%

35 OB084-17-0008 07300 Projekt VIPava

03.08.2017 - 

30.09.2022 594.833,00 265.000,00 8.221,07 3,10% 0,00 3,10%

36 OB084-18-0021 07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje

01.01.2018 - 

31.12.2025 422.912,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100,00%

37 OB084-19-0007 07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG

20.05.2019 - 

31.12.2023 567.700,00 180.000,00 0,00 0,00% 3.330,60 1,85%

38 OB084-19-0010 07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku

29.03.2019 - 

31.08.2022 750.828,00 610.000,00 169.169,28 27,73% 350.695,40 85,22%

39 OB084-20-0033 07346 Regulacija potoka Liskur

02.06.2020 - 

31.12.2023 1.315.544,00 102.500,00 13.420,00 13,09% 62.588,27 74,15%

40 OB084-20-0041 07350 Operativni stroški priprave projektov 2021-2024

23.12.2020 - 

31.12.2024 352.700,00 215.000,00 22.641,80 10,53% 59.564,54 38,24%

41 OB084-21-0003 07353 OPPN ob železniški - Majske poljane

01.01.2021 - 

31.12.2022 761.475,00 761.475,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

42 OB084-21-0047 07354 Cestne povezave na Trnovski in Banjški planoti

01.09.2021 - 

31.12.2022 340.000,00 190.000,00 4.758,00 2,50% 48.867,15 28,22%

43 OB084-21-0055 07357 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)

03.11.2021 - 

31.12.2027 6.303.596,00 136.192,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

44 OB084-22-0004 07358 Nakup poslovnih prostorov "Nova KBM" in zemljišča

25.04.2022 - 

31.12.2022 1.958.400,00 1.958.400,00 1.958.400,00 100,00% 0,00 100,00%
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45 OB084-13-0012 09005 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij

01.01.2010 - 

31.12.2022 1.820.312,00 140.000,00 2.265,00 1,62% 0,00 1,62%

46 OB084-13-0015 09014 Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij

01.01.2010 - 

31.12.2023 644.099,00 200.000,00 0,00 0,00% 164.670,56 82,34%

47 OB084-13-0184 09070 Subvencioniranje komunalnega prispevka in nakupa zemljišč

01.01.2014 - 

31.12.2022 387.828,00 188.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

48 OB084-14-0008 09071 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje dejavnosti

01.01.2015 - 

31.12.2022 1.068.550,00 153.000,00 2.233,09 1,46% 50.919,50 34,74%

49 OB084-13-0112 10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

01.01.2010 - 

31.12.2024 1.736.651,00 138.500,00 5.000,00 3,61% 71.892,20 55,52%

50 OB084-13-0122 10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci

01.01.2010 - 

31.12.2024 1.659.052,00 110.000,00 46.961,02 42,69% 61.915,38 98,98%

51 OB084-13-0126 10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ

01.01.2010 - 

31.12.2025 3.726.065,00 189.000,00 30.628,48 16,21% 140.604,43 90,60%

52 OB084-20-0003 10152 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3

26.05.2020 - 

31.12.2023 12.936.452,00 2.688.351,00 2.196,00 0,08% 9.882,00 0,45%

53 OB084-13-0156 10179 Vrtec Grgar

01.09.2013 - 

31.12.2022 1.663.784,00 982.304,00 551.908,46 56,19% 130.645,47 69,48%

54 OB084-21-0040 10203 Delovanje javnega zavoda GO!2025

01.10.2021 - 

31.12.2026 19.623.000,00 1.523.000,00 97.671,60 6,41% 1.204.072,56 85,47%

55 OB084-18-0041 10207 GREVISLIN

01.08.2018 - 

31.12.2025 683.042,00 156.848,00 152.805,53 97,42% 1.964,48 98,68%

56 OB084-21-0004 10254 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija

01.01.2021 - 

31.12.2022 189.827,00 189.826,00 0,00 0,00% 6.545,30 3,45%

57 OB084-21-0059 10260 Obnova vrtca Čriček po požaru

01.12.2021 - 

31.12.2022 290.781,00 290.781,00 15.788,90 5,43% 46.197,74 21,32%
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