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Številka:          410-27/2016-61 

Nova Gorica,   12.julij 2018 

 

 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

ZA LETO 2017 V OBDOBJU  1. 1. do  30. 6. 2018 

 

 

KAZALO 
 

 

I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................... 18 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.059.154 € ....................................................................... 18 

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 11.874.422 € .................................................................................................. 18 

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 14.933.575 € .............................................................................................. 22 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 10.971 € ..................................................................... 26 

C. RAČUN FINANCIRANJA -537.072 € ................................................................................................... 26 

II. POSEBNI DEL (PP) ..................................................................................................................................... 28 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -11.874.422 € ..................................................................... 28 

01 MESTNI SVET 84.864 € .......................................................................................................................... 28 

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 67.651 € ......................................................................... 28 

01003 Financiranje političnih strank 11.083 € ......................................................................................... 28 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 6.130 € ................................................................................................. 28 

01005 Stroški lokalnih volitev 0 € .............................................................................................................. 28 

01008 Participativni proračun 0 € ............................................................................................................ 28 

02 NADZORNI ODBOR 5.126 € .................................................................................................................. 29 

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 5.126 € ................................................................................................... 29 

03 ŽUPAN 83.873 € ..................................................................................................................................... 29 

03001 Plače in drugi izdatki 40.366 € ....................................................................................................... 29 

03002 Izdatki za službena potovanja 449 € ............................................................................................... 29 

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 13.058 € ....................................................................... 29 

03004 Proračunska rezerva 30.000 € ........................................................................................................ 29 

12 OBČINSKA UPRAVA 11.264.478 € ....................................................................................................... 30 

04001 Mednarodno sodelovanje 7.386 € ................................................................................................... 30 

04002 Stroški oglaševalskih storitev 17.703 € ........................................................................................... 30 

04003 Prireditve in gostinske storitve 51.726 € ........................................................................................ 30 

04004 Protokolarne nabave 38.220 € ........................................................................................................ 30 

04006 Prireditve ob občinskem prazniku 0 €............................................................................................. 31 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 16.165 € .................................................................. 31 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 20.565 €............................................................................................ 31 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 1.046 € .................................... 31 
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04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 440.743 € ............................................................. 31 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 29.996 € ............................................................ 31 

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 51.710 € .......................................... 32 

04036 Sredstva iz požarnega sklada 58.263 € ........................................................................................... 32 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 11.341 € ......................................................... 32 

04043 Novogradnja gasilskega doma 0 € .................................................................................................. 32 

04048 EZTS - GO 0 € ................................................................................................................................ 32 

04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-Vitovlje 0 € .......................................................................... 33 

04051 Leto posvečamo 9.150 € .................................................................................................................. 33 

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 5.410 € ...................................................... 33 

05008 Splošna proračunska rezervacija 0 € .............................................................................................. 33 

05010 Veteranske organizacije 7.500 € ..................................................................................................... 33 

06001 Občinske nagrade 124 € ................................................................................................................. 33 

06002 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 134 € ............................................... 34 

06003 Nakup računalnikov 7.619 € ........................................................................................................... 34 

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 34.612 € ................................... 34 

06005 Nakup programske opreme 7.062 € ................................................................................................ 34 

06006 Uradne objave 16.264 € .................................................................................................................. 34 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 2.722 € ....................................................................................... 34 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 7.202 € ................................................................................... 35 

06010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov 0 € .......................................................................................... 35 

06011 Plače in drugi izdatki 1.227.346 € .................................................................................................. 35 

06012 Pisarniški in splošni material in storitve 51.475 € ......................................................................... 35 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 97.248 € ....................................................... 35 

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.575 € ............................................................................. 35 

06016 Izdatki za službena potovanja uprave 1.227 € ................................................................................ 35 

06018 Drugi operativni odhodki 80.800 € ................................................................................................. 36 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 1.846 € ........................................................................... 36 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 36.141 € ........................................................................................ 36 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za registracijo 5.339 € .............. 36 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 37.139 € ............................................................................................. 36 

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 2.476 € ........................................................................ 36 

06028 Nakup pohištva in druge opreme 1.526 € ....................................................................................... 36 

06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hiša 7.508 € .......................... 37 

06037 Javna dela 2.337 € .......................................................................................................................... 37 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah 81.051 € .............................................. 37 

06039 ELENA 11.446 € ............................................................................................................................. 37 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 0 € .................................................................... 37 

07002 Energetski koncept 222 € ................................................................................................................ 37 

07008 Nujne in nepredvidene sanacije 7.984 € ......................................................................................... 37 
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07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 20.846 € ....................................................................... 38 

07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov 394 € .................................................................................... 38 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest 21.583 € .................................................................................. 38 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti 0 € ...................................................................... 38 

07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa 62.028 € ......................................................... 39 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 11.552 € ..................................................................... 39 

07032 Plačilo koncesije za JP 209.971 € .................................................................................................. 39 

07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa ter statusa javnih poti in cest na omrežju javnih poti in cest .....  
26.727 €…………………………………………………………………………………………………………………..39 

07037 Plačilo javne razsvetljave 197.137 € .............................................................................................. 39 

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 3.044 € .............................................................................................. 40 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč 1.071 € .......................................................................................... 40 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 10.323 € ........................................................................... 40 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 3.103 € ................................................................................. 40 

07066 Čiščenje peskolovcev 0 € ................................................................................................................ 40 

07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno vodo 0 € ................................................. 40 

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju 2.923 € ....................... 41 

07079 Kanalizacija Grgar 0 € ................................................................................................................... 41 

07084 Kanalizacija Branik 19.485 € ......................................................................................................... 41 

07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 0 € ................................................................... 41 

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 32.776 € ............................................................................... 41 

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 6.238 € ............................................................. 41 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 8.003 € .............................................. 42 

07111 Ureditev parka Rafut 1.039 €.......................................................................................................... 42 

07113 Praznična okrasitev mesta 28.000 € ............................................................................................... 42 

07114 Splošna komunalna dejavnost 29.776 € .......................................................................................... 42 

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 2.896 € ............................................................ 43 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje javnih  sanitarij 18.613 € ................. 43 

07117 Načrtovanje novih zelenih površin 49.834 € ................................................................................... 43 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)   
1.937 €   ………………………………………………………………………………………………………………….43 

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN) .  
0 € ................................................................................................................................................................. 43 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 9.286 €..................................................... 44 

07122 Nakup zemljišč in stavb 120.350 € .................................................................................................. 44 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 412 € ...................................................................................... 44 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 4.990 € ......................................................................................... 44 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici 159 € ................................................................................................... 44 

07160 Vodovod v Novi Gorici 39.683 € ..................................................................................................... 45 

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 4.773 € ......................................................................... 45 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 0 € ................................................................................................. 45 
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07184 Ščedenska cesta 0 €......................................................................................................................... 45 

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 75.864 € ................................................. 45 

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo 0 €......................................... 45 

07200 Avtobusna postajališča 3.470 € ...................................................................................................... 46 

07201 Zahodna vpadnica 0 € ..................................................................................................................... 46 

07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 13.289 € .................................................... 46 

07211 Ureditev ulice Vinka Vodopivca 0 € ............................................................................................... 46 

07212 Cesta Dornberk - Oševljek 84.571 € ............................................................................................... 46 

07214 Izgradnja male čistilne naprave in kanalizacija naselja Lohke 0 € ................................................ 47 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 26.357 € ............................................................................................... 47 

07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 0 € ................................................................. 47 

07229 Kanalizacija  Prvačina 777 € ......................................................................................................... 47 

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij 86.572 €.............................................................................. 47 

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 533.822 € .................................................................. 47 

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto 291.201 € ............................................... 48 

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna naselja 76.743 € .............................. 48 

07239 Krožna cesta Vitovlje 35.425 € ....................................................................................................... 48 

07240 Priprava projektov 22.824 € ........................................................................................................... 48 

07244 Vzdrževanje hidrantov 9.401 € ....................................................................................................... 48 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v MONG 3.976 € ............................................. 49 

07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo 1.141 € ................................................. 49 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje semaforjev 5.157 € .................................. 49 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB planoti 491 € ............................................. 49 

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 9.919 € ......................................................................................... 49 

07258 Izboljšanje in razvoj funkcij mestnega okolja - mestna tržnica 5.771 € .......................................... 49 

07262 Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku 27.335 € ............................................................. 50 

07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora 0 € ................................................. 50 

07265 Vodovod Vitovlje 0 € ....................................................................................................................... 50 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 238 €............................................................................................ 50 

07269 LAS - V objemu sonca 14.035 € ...................................................................................................... 50 

07271 Kanalizacija Gradišče 0 € .............................................................................................................. 50 

07272 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in  Odvodnik Soča 0 € .................................................... 51 

07273 Celovita prenova osrednje ulice Nove Gorice 2.196 € ................................................................... 51 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektov 7.113 € ............................................ 51 

07275 Krožišče Ajševica 0 € ...................................................................................................................... 51 

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 0 € ................................................................................................... 51 

07278 Redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO Nova Gorica 167.580 € ..................... 52 

07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 4.090 € ........................................ 52 

07280 Križišče "Solkanski most" na cesti R2-402/1010 Solkan-Most na Soči 12.099 € ........................... 52 

07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja 0 € ................................................................................... 52 
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07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 0 € ......................................................................... 53 

07284 LAS - Hiša aleksandrink 0 € ........................................................................................................... 53 

07285 LAS - KUJ.ME Večnamenski objekt Lokovec 0 € ........................................................................... 53 

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 792 € ............................................................................. 53 

07287 Kanalizacija Solkan 1.839 € ........................................................................................................... 53 

07288 Vodarna Mrzlek 1.088 € ................................................................................................................. 54 

07289 Vodovod Sedovec 3.861 € ............................................................................................................... 54 

07290 Kanalizacija Kromberk 3.994 € ...................................................................................................... 54 

07291 Meteorna odvodnja 206 € ............................................................................................................... 54 

07293 Izvedba projektov na razpisih LAS - V objemu sonca 0 € ............................................................... 54 

07294 Projekti sodelovanja LAS 0 € .......................................................................................................... 54 

07296 Vodni izvir v Ravnici 0 € ................................................................................................................. 55 

07297 projekt NEKTEO 35.493 € .............................................................................................................. 55 

07298 Nakup poslopja in pripadajočih površin nekdanjega Kemometala 0 € .......................................... 55 

07300 Projekt VIPava 0 € .......................................................................................................................... 56 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 0 € .............................................. 56 

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 0 € .......................................................... 56 

07303 LAS biking planota 0 € .................................................................................................................... 56 

07304 Urbana terasa v borovem gozdičku 0 € .......................................................................................... 56 

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO 0 € .................................................................................................. 56 

07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje 0 € ........................................................................... 57 

07307 Varna pot v šolo Branik 0 € ............................................................................................................ 57 

07308 Ureditev kolesarske poti Šempeter-Prvačina-Dornberk-Branik 0 € ............................................... 57 

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v MONG 0 €…………………………………………………………………………………………….57 

08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe 586 € ....................................... 57 

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja 4.782 € ............................................... 58 

08005 Ekološka merilna postaja 998 € ...................................................................................................... 58 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 0 € .............................................................. 58 

08008 Strateški prostorski akti 3.182 € ..................................................................................................... 58 

08009 Izvedbeni prostorski akti 3.752 € .................................................................................................... 58 

08010 Delavnice, natečaji in evropski programi 5.150 € .......................................................................... 59 

08021 Trajnostna mobilnost za vse 0 € ...................................................................................................... 59 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 88.444 € ................................ 59 

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 100.088 € .................................................................. 59 

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva 1.484 € .................................... 59 

09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 376 €............................................................................. 60 

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 0 € ............................................................ 60 

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov 1.220 € .................................................................................... 60 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 21.707 € ................................................................................... 60 
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09018 Priprava projektov za razvoj podjetništva 10.000 € ....................................................................... 60 

09019 Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva 2.625 € ................ 60 

09021 Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost - PTP 0 € ............................ 61 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 8.321 € ............................................................................... 61 

09029 Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 6.982 € .................................... 61 

09030 Sabotin - Park miru 4.891 € ............................................................................................................ 61 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 54.968 € .................................................................................... 61 

09034 Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica 131.892 € ........................................... 62 

09035 Sredstva za programe - Turistična društva 0 € ............................................................................... 62 

09047 Gospodarjenje z gozdovi 0 € ........................................................................................................... 62 

09049 Promocija vinske ceste 0 € .............................................................................................................. 62 

09056 Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistična organizacija 0 € ......................................... 62 

09062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje 0 € .................................................................................... 62 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 2.280 € ............................................................... 63 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 € ......................................................................................... 63 

09069 Ureditev večnamenskega prireditvenega prostora Vitovlje - 1.faza 0 € ......................................... 63 

09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje komunalnega prispevka 0 €......................... 63 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj 8.010 €……………………………………………………………………………………………63 

09072 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje projektov inovacij 0 €.......................................... 63 

09073 Finančne spodbude podjetnikom - Zagon novih inovativnih podjetij 0 € ....................................... 64 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 0 € ................... 64 

09075 Finančne spodbude podjetnikom – Nova delovna mesta in samozaposlitve 0 € ............................. 64 

09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov 0 € ................................................................................... 64 

09077 Prijava na evropske razpise - strateško razvojna partnerstva 0 € .................................................. 64 

09078 ROSIE 16.473 € .............................................................................................................................. 64 

09079 INNOWISE 18.208 € ....................................................................................................................... 65 

09080 Poslovna cona Kromberk 0 € .......................................................................................................... 65 

09081 Ureditev vaškega jedra Lokve 0 € ................................................................................................... 65 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 9.995 € ................................................................................................ 65 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 97.402 € ................................................. 65 

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 30.011 € ...................................................................................... 66 

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 6.500 € .......................................................................................... 66 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 0 € ........................................................................................................ 66 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja 38.258 € .......................................................................................... 66 

10017 Delovanje Galerije 19.707 € ........................................................................................................... 66 

10018 Galerija - nakup likovnih del 4.000 € ............................................................................................. 66 

10019 Akcije v kulturi - GK 0 € ................................................................................................................. 67 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 48.800 € ....................................................................................... 67 

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 454.682 € ........................................................... 67 
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10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 153.744 €..................................................................... 67 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 19.504 € ................................................................................. 67 

10033 Kinematografija - ART film 0 € ...................................................................................................... 67 

10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej 0 €...................................................... 67 

10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 0 € ................................................ 68 

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 8.528 € ............................................... 68 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 0 € ............................................................................................................. 68 

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 27.000 € ..................................................................... 68 

10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev 176.232 € ..................................... 68 

10048 Večje športne prireditve 4.586 € ..................................................................................................... 68 

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 200.321 € ......................................................... 69 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 10.553 € ..................................................................... 69 

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 213 € .......................................... 69 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 0 € ..................................................................... 69 

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 21.511 € ....................................... 69 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 98.255 € ................................................................... 69 

10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center 1.510 € .......................................... 70 

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 167.574 € ................................. 70 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 1.923.298 € ................................................ 70 

10077 Vrtec Šempas 3.575 € ...................................................................................................................... 71 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 0 € .................................................................... 71 

10082 Dejavnost osnovnih šol 331.009 € .................................................................................................. 71 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 80.726 € .............................................................. 72 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 17.682 € ............................................................................ 72 

10093 Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza 26.885 € .......................................................... 73 

10094 Sredstva za delovanje - visoko šolstvo - VIRS 0 € ........................................................................... 73 

10101 Prevozi učencev 294.286 € ............................................................................................................. 73 

10103 Pomoč za novorojence 61.000 € ..................................................................................................... 73 

10105 Financiranje družinskega pomočnika 42.462 € .............................................................................. 74 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 324.523 € ....................................................................... 74 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 87.161 € .............................................................. 74 

10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 50.603 € ................................. 75 

10110 Pogrebni stroški 855 € .................................................................................................................... 75 

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 16.250 € .......................................................................... 75 

10130 Najemnina prostorov za VIRS 35.679 € .......................................................................................... 75 

10143 Program Kulturnega doma 34.158 € .............................................................................................. 75 

10145 Sofinanciranje kulturnih projektov 40.245 € .................................................................................. 75 

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za šport 127.647 € ......................................... 76 

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 49.450 € .................................................... 76 

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 0 € ................................................................... 76 
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10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 19.076 € ..................................................... 76 

10151 Program Pomoč na domu 221.756 € .............................................................................................. 76 

10153 Telovadnica Dornberk 0 € .............................................................................................................. 77 

10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II faza 0 € ....................................................................... 77 

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 0 € ................................................................. 77 

10165 Vila Rafut 0 € .................................................................................................................................. 77 

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena  
64.783 €………………………………………………………………………………………………………………….77 

10175 Program Mladinskega centra 27.517 € .......................................................................................... 78 

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah 1.747 € ...................................................................... 78 

10179 Vrtec Grgar 0 € ............................................................................................................................... 78 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 0 € ............................................................. 78 

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 45.108 € ....................................................................................... 79 

10193 Izvedba nogometnega igrišča na Lokvah 0 € .................................................................................. 79 

10194 RESTAURA 18.049 € ...................................................................................................................... 79 

10195 Celovita energetska sanacija in prenova stavb v lasti MONG 28.178 € ........................................ 79 

10199 Skupnostni center Nova Gorica - faza II. 0 € .................................................................................. 80 

10200 Ureditev igrišča pri OŠ Ledine 2.928 € .......................................................................................... 80 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v MONG       
3.454 €……………………………………………………………………………………………………………………80 

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in 

zasebnih vrtcih   477 € .................................................................................................................................. 80 

10203 Evropska prestolnica kulture 540 € ................................................................................................ 80 

10204 Center za krepitev zdravja 0 € ........................................................................................................ 81 

10205 URBiNAT 1.516 € ........................................................................................................................... 81 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..) 13.340 € ............................... 81 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 98.028 € ...................................................................... 81 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 53.317 € ............................................................................... 81 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 3.080 € ..................................... 81 

11023 Stroški zadolževanja 1.750 €........................................................................................................... 82 

12001 Asfaltacija poti v Lokah - participativni 0 € ................................................................................... 82 

12002 Fitnes na prostem v Panovcu - participativni 0 € ........................................................................... 82 

12003 Ureditev bajerja v borovem gozdičku - participativni 0 € .............................................................. 82 

12004 Razširitev obstoječega nogometnega igrišča ob Kornu v Novi Gorici - participativni 0 € ............ 82 

12005 Ureditev športnega igrišča na Trnovem - participativni 0 € .......................................................... 83 

12006 Ureditev vodnega zajetja in korit v Grgarskih Ravnah - participativni 0 € .................................... 83 

12007 Avtobusno postajališče v Grgarju - participativni 0 € .................................................................... 83 

12008 Počivališče ter informacijska točka za kolesarje ob večnamenskem objektu v Lokovcu – 

participativni  0 €   ……………………………………………………………………………………………………..83 

12009 Preplastitev dela lokalne ceste Bate-Banjšice - participativni 0 € ................................................. 84 

12010 Ureditev ekološkega otoka v Srednjem Lokovcu - participativni 0 € .............................................. 84 
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12011 Pot Aleksandrink - participativni 0 € .............................................................................................. 84 

12012 Obnova freske v Taboru - participativni 0 € ................................................................................... 84 

12013 Obnova prostorov v Sokolskem domu v Prvačini - participativni 0 € ............................................. 84 

12014 Ureditev vrta na gradu Rihemberk - participativni 0 € .................................................................. 84 

12015 Ureditev udrte ceste ter popravilo JR v Lepenjah - participativni 0 € ............................................ 85 

12016 Videoprojektor in projekcijsko platno - participativni 0 € .............................................................. 85 

12017 Pešpot od mlina do dvorca v Ozeljanu - participativni 0 € ............................................................ 85 

12018 Ureditev parka pri nogometnem igrišču v Šempasu - participativni 0 € ........................................ 85 

12019 Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah 0 € ........................................................................................ 85 

13 MEDOBČINSKA UPRAVA MESTNE OBČINE NOVA GORICA IN OBČINE BRDA 106.070 € ..................... 86 

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 0 € ....................................................................................... 86 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 96.200 € ..................................................................... 86 

13003 Posebni material in storitve 567 € .................................................................................................. 86 

13004 Nakup goriva in vinjet 637 € ........................................................................................................... 86 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijo 1.766 € ........... 86 

13006 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 926 € ................................................................... 86 

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 779 € .............................................................................. 87 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 5.196 € ......................................................... 87 

21 KS BANJŠICE 4.645 € ............................................................................................................................. 87 

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Banjšice 382 € ....................... 87 

21102 Delovanje  KS Banjšice 3.247 € ...................................................................................................... 87 

21103 Prireditve in praznovanja  KS Banjšice 0 € .................................................................................... 87 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Banjšice 0 € ............................................................................. 87 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in poslovilni objekti 1.016 € ............................... 87 

22 KS BRANIK 14.856 € .............................................................................................................................. 88 

22101 Delovanje KS Branik 9.245 €.......................................................................................................... 88 

22102 Prireditve in praznovanja -  KS Branik 3.274 €.............................................................................. 88 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 108 € ............................................................................. 88 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni objekti 1.126 € ................................... 88 

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja -  KS Branik 1.103 € ...................... 88 

23 KS ČEPOVAN 8.322 € ............................................................................................................................. 89 

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan 1.948 € ................... 89 

23102 Delovanje KS Čepovan 4.734 € ...................................................................................................... 89 

23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan 821 € .............................................................................. 89 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 0 € ............................................................................. 89 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti 818 € ................................................. 89 

24 KS DORNBERK 11.111 € ........................................................................................................................ 89 

24101 Delovanje KS Dornberk 8.418 € ..................................................................................................... 89 

24102 Prireditve in praznovanja -  KS Dornberk 635 € ............................................................................ 90 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk 0 € ............................................................................. 90 
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24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in poslovilni objekti 2.058 € .............................. 90 

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO 6.868 € ............................................................................................. 90 

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 4.563 € ............................................................................... 90 
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26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Grgar 12.785 €...................... 91 

26102 Delovanje  KS Grgar 9.044 € ......................................................................................................... 91 
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UVOD  

 

Pripravo poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju določa 63. člen Zakona o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe – v nadaljevanju ZJF) ki določa, da mora župan 

v juliju pripraviti poročilo in ga posredovati občinskemu svetu v obravnavo. 

 

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

 

 poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, 

 zadolževanju, 

 oceno realizacije do konca leta, 

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

 prerazporejanju proračunskih sredstev (Priloga 1), 

 razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom  

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 

sestavljajo Splošni del proračuna in Posebni del proračuna. 

 

Splošni del 

 

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 so prejemki in izdatki 

prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu: 

 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 

B. Račun finančnih terjatev in naložb  

C. Račun financiranja. 

 

Posebni del 

 

V poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2018 za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 je prikazana realizacija 

finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev in razlago glavnih odstopanj v 

primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v: 

1. področja proračunske porabe 

2. glavne programe 

3. podprograme 

 

Področja proračunske porabe 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 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

14 GOSPODARSTVO 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

19 IZOBRAŽEVANJE 

20 SOCIALNO VARSTVO 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. 

 

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

po funkcionalni klasifikaciji ni sestavni del proračuna, vendar jo v obrazložitvi vseeno prilagamo (Priloga 2). 

Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo 

in omogoča mednarodne primerjave. 

 

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

01 JAVNA UPRAVA 

02 OBRAMBA 

03 JAVNI RED IN VARNOST 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

05 VARSTVO OKOLJA 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

07 ZDRAVSTVO 

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 

ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 

09 IZOBRAŽEVANJE 

10 SOCIALNA VARNOST. 

 

Proračun za leto 2018 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel v drugi obravnavi na seji dne 15. 

decembra 2016. 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 2018, ki je bil potrjen na seji 1. februarja 2018. Iz 

istega razloga je mestni svet potrdil 2. rebalans proračuna na seji  dne 21. junija 2018, ki je bil objavljen v 

Uradnem listu šele meseca julija in je takrat postal veljaven. 

 

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

2018 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 31.12.2017, ki so se prenesli v leto 2018 je znašalo 273 tisoč EUR. Prenesena 

sredstva so se ob prvem rebalansu vključila v finančne načrte. 

 

Župan je v skladu z 8. členom Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018, sprejel več sklepov 

o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, s katerimi so se skladno z omejitvami uskladile pravice 

porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb izvrševanja proračuna. Iz splošne proračunske rezervacije je 

župan odprl proračunske postavke 06039 ELENA, 07297 NEKTEO, 09078 ROSIE, 09079 INNOWISE, 07209 

Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov, 10077 Vrtec Šempas, 10204 Center za krepitev zdravja 

in 10205 URBINAT. Nekatere prerazporeditve so bile opravljene tudi med konti znotraj proračunskih postavk 

zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Prerazporeditve sredstev predstavljajo 

zneske veljavnega proračuna. Prerazporeditve med postavkami so posebej razvidne v prilogi 1.  
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Namenski prejemki, ki v letu 2017 niso bili porabljeni, so bili vključeni v 1. rebalans proračuna za leto 2018 

in  znašajo skupno 948 tisoč EUR. Po namenu v največjem obsegu predstavljajo: taksa odpadne vode 451 tisoč  

EUR, investicijski evro - Komunala 350 tisoč EUR in  taksa – odlaganje odpadkov pa 135 tisoč  EUR. Ostala 

sredstva se nanašajo na namenska sredstva, ki so evidentirana v manjšem obsegu. 

 

V prvem polletju ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna. 

 

Dolgoročnega zadolževanja, unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju 

za katerega je pripravljeno poročilo tudi ni bilo. 

 

Vse zapadle obveznosti iz leta 2017 so bile v celoti  poravnane že v letu 2017.  

 

Zapadle obveznosti na dan 30.6.2018 so bile poravnane v celoti, razen dveh računov v skupni vrednosti 1.857 

EUR. Terjatve do kupcev znašajo na dan 30.6.2018 1,738 mio EUR. Od tega je zapadlost odprtih kratkoročnih 

terjatev glede na dinamiko naslednje; do 30 dni 357 tisoč EUR, od 31 do 60 dni 323 tisoč EUR, od 61 do 90 

dni 289 tisoč EUR, od 91 do 180 dni 653 tisoč EUR, od 181 dni in več pa 116 tisoč EUR. 

 

V polletnem poročilu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 14,933 mio 

EUR, odhodkov v višini 11,874 mio EUR, proračunski presežek pa 3,059 mio EUR. V računu financiranja so 

izkazana odplačila dolga v višini 537 tisoč EUR in povečanje sredstev na računih v višini 2,533 mio EUR. Ob 

upoštevanju stanja sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta, ki je znašalo 274 tisoč EUR znaša stanje 

sredstev na dan 30. 6. 2016  2,807 mio EUR. 

 

Prvo polletje dejansko izkazuje že izvedena in plačana dela v obdobju v prvih petih mesecev leta. To pomeni, 

da so lahko dela v prvem polletju že bila naročena oziroma izvedena, vendar računi  za opravljene storitve 

zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso bili plačani v prvem polletju. Največje odstopanje se izkazuje na 

področju investicijskih odhodkov in investicijskih transferov.  

 

Večina investicijskih transferov bo realiziranih v drugi polovici leta, tako kot v preteklih letih. Del sredstev se 

nanaša na dodeljena sredstva na podlagi razpisov, preostali del pa na investicije v javnih zavodih, kjer izvajajo 

investicije pretežno v času poletnih počitnic. Razlog, da so bile investicije v prvem polletju realizirane v nižjem 

obsegu se nanaša predvsem na projekte, ki se financirajo tudi iz državnih in evropskih sredstev in za katere še 

nismo prejeli ustreznih odločb, ki bi omogočile boljšo realizacijo.  
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I. SPLOŠNI DEL 

A. BILANCA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV 3 . 0 5 9 . 1 5 4  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 11.874.422 €  

Obrazložitev konta 

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 11.847.422 €, kar predstavlja 28,2 % veljavnega 

plana. Tekoči odhodki so realizirani v višini 42,5 %, tekoči transferi pa v višini 44,3 %. Investicijski odhodki 

in transferi pa so skladno z dolgoletnim povprečjem nižje realizirani in sicer investicijski odhodki v  višini 

6,6 % ter investicijski transferi v višini 15,1 %.  

 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI 4.269.848 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.250.239 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov vključuje stroške plač in drugih povračil za župana in profesionalno podžupanjo, 

zaposlene v občinski uprav, zaposlene v Medobčinski upravi občin Brda in Mestne občine Nov Gorica, dve 

zaposleni v Krajevni skupnosti Nova Gorica in Krajevni skupnosti Solkan, zaposlene preko javnih del ter 

zaposlene na projektih Nekteo, Restaura, Rosie, Innowise in Urbinat. Realizacija v prvem polletju znaša  

48,1 % in ne odstopa bistveno od predvidenega plana. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 195.515 € 

Obrazložitev konta 

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo v skladu z zakoni v predvidenih rokih in so realizirani v 

skladu s predvidevanji. Realizacija ob prvem polletju znaša 48,5 %. 
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402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.740.776 € 

Obrazložitev konta 

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

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

potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke. Realizacija se giblje 

po predvidenem planu ob stalni racionalizaciji poslovanja povsod tam, kjer je to mogoče in znaša 40,5 %.  

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 53.317 € 

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 33,3 %. Realizacija je nižja od predvidene 

predvsem zato, ker novo zadolževanje še ni bilo realizirano. 

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 jo je določi 

odlok. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica je za leto 2018  določil oblikovanje obvezne rezerve v 

višini zgolj 60.000 €, zaradi visokega stanja sredstev na računu. 

Do 30.6. tekočega leta je bilo izločenih 30.000,00 €, kar je polovica predvidenih sredstev, stanje na računu na 

dan 31.12. preteklega leta je znašalo 495.697,48 €, kar je skupaj pomenilo 525.697,48 € razpoložljivih 

sredstev. Poraba je v prvi polovici leta znašala 15.841,18 € in je razvidna iz priložene preglednice. 

 

Razpoložljivo stanje na računu rezerve na dan 30.6.2018 tako znaša 509.856,30 €. 
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41 TEKOČI TRANSFERI 6.310.321 € 

410 SUBVENCIJE 209.971 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine so sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Avrigo d.d , ki na podlagi 

koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Nakazila se vršijo mesečno in so v 

skladu s planom realizirana v višini 49,4 %. Del sredstev je namenjen subvencijam kmetom za urejanje 

zemljišč ter pospeševanje in razvoj kmetijstva, ki se dodeljujejo na podlagi objavljenih razpisov, zato prihaja 

do realizacije običajno v drugi polovice leta.  

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 

GOSPODINJSTVOM 3.294.560 € 

Obrazložitev konta 

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

pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, štipendije, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, 

financiranje izvajanja pomoči na domu, financiranje družinskega pomočnika, subvencije stanarin, 

regresiranje socialno šibkih in druge. Omenjeni stroški so takšne narave, da nastajajo pretežno mesečno zato 

je dosežena realizacija ob polletju v višini 44,8 % glede na letni plan pričakovana. 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 

USTANOVAM 580.497 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini se realizirajo pretežno sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov, kot so sofinanciranje 

prireditev, praznovanj in prvenstev, spodbude v kmetijstvu, sofinanciranje programov društev za razvoj 

podeželja, sofinanciranje programov klubov in društev s področja športa, večje športne prireditve, 

sofinanciranje otroških, mladinskih in kulturnih programov ter društev s področja socialnega varstva. 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, realizacija pa znaša zaradi zgodnje objave razpisov ob polletju 

41,2 % letnega plana. Preostala sredstva bodo na podlagi dokazil o opravljenih programih nakazana v drugi 

polovici leta. 

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.225.292 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih zavodih s področja 

šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne dejavnosti, ki se nakazujejo mesečno. Sredstva za plače se 

nakazujejo na podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov,  izdatki za blago in storitve pa se nakazujejo v obliki 

dotacij. Realizacija znaša 44,8 % glede na letni plan. 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 € 

Obrazložitev konta 

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

financiranje delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje skladno s statutom. Obveznost se 

izpolni z enkratnim nakazilo, ki bo izvedeno v drugi polovici leta, zato postavka ne izkazuje realizacije. 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.089.963 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.089.963 € 

Obrazložitev konta 

Sredstva so namenjena za nakupe zgradb in prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in zemljišč, 

izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob polletju nizka  in znaša 6,6 % glede na letni 

plan.  

Razloga za izredno nizko realizacijo v prvem polletju sta predvsem dva. Prvi razlog je ta, da se pri 

investicijskih projektih običajno v prvi polovici leta naroča projektiranje in izvajajo razna pripravljalna dela, 

sama izvedba pa sledi z zamikom in zato stroški nastajajo predvidoma v drugi polovici leta. Drugi razlog pa 

se nanaša predvsem na projekte, ki se poleg lastnih sredstev financirajo tudi iz državnih in evropskih sredstev 

in za katere še nismo prejeli ustreznih odločb, ki bi omogočile boljšo realizacijo. 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 204.290 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 

OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 62.795 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov je predviden del sredstev za spodbude v pospeševanje kmetijstva in podjetništva, kjer 

bodo sredstva na podlagi razpisa nakazana pretežno v drugi polovici leta, kot je običajno za tovrstne razpise. 

Realizacija podskupine znaša ob polletju 9,8 % in ne odstopa primerjalno s predhodnim letom. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 141.495 € 

Obrazložitev konta 

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

vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 19,9 %, kar je v skladu s pričakovanji. Kar dve tretjini sredstev sta 

namreč namenjeni za vzdrževalna dela v vrtcih in šolah, kjer se investicije opravljajo med poletnimi 

počitnicami, podobno je tudi pri ostalih zavodih, tako da pride do realizacije na teh postavkah običajno v 

drugem polletju. 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 14.933.575 €  

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 14,934 mio €, kar predstavlja 41,4 % 

načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2018. Davčni prihodki so realizirani v višini 47,5 % 

predvidenega plana, nedavčni prihodki v višini 37,6 % plana, kapitalski prihodki v višini 9,8 %, prejete 

donacije presegajo plan in izkazujejo realizacijo v višini 101 %, nizka pa je realizacija transfernih prihodkov 

in sicer 8 % veljavnega plana, medtem ko je realizacija drugih prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih 

držav v prvi polovici leta dosegla 33 % predvidenega plana. 

 

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 11.037.421 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.434.894 € 

Obrazložitev konta 

Dohodnina je edini prihodek v navedeni podskupini kontov in predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje 

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

deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Nakazila se vrstijo redno tedensko, zato ob polletju 

izkazuje predvideno realizacijo v višini 49,9 %. 

703 DAVKI OD PREMOŽENJA 2.310.151 € 

Obrazložitev konta 

Davki na premoženje predstavljajo v strukturi vseh prihodkov občine na letni osnovi delež v višini 16,4 % in 

so ob polletju realizirani v višini 39 % predvidenega plana. Znotraj podskupine zajemajo največji delež davki 

na nepremičnine in sicer dobrih 88 % in predstavljajo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 

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

odločb, ki jih pošilja Finančna uprava RS in zapadajo v plačilo proti koncu leta. Ker je del nadomestila na 

leto 2017 zapadel v plačilo šele v začetku letošnjega leta je realizacija ob polletju veliko višja, kot je bila 

običajno v preteklih letih. Davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin 

in na finančno premoženje so realizirani v skladu s predvidenim planom. 
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704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 230.384 € 

Obrazložitev konta 

Predstavljajo zgolj dober procent vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež v 

podskupini izkazuje turistična taksa, ki je ob polletju realizirana v višini 50 %. Preostale prihodke 

podskupine sestavljajo davki na dobitke od iger na srečo (realizacija 23,5 %), okoljska dajatev za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (realizacija 78 %), občinske takse (realizacija 50,6 %), 

ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizacija 22,6 %). 

706 DRUGI DAVKI 61.992 € 

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. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.571.204 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 

PREMOŽENJA 3.224.800 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov predstavlja 91,3 % nedavčnih prihodkov oz. 24 % vseh proračunskih prihodkov. Najvišji 

delež realiziranih prihodkov predstavlja koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki je realizirana v 

višini 2,294 mio € oz. 50 % predvidenega plana in je na ravni realizacije preteklega leta. 

 

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

31 % predvidenega letnega plana. Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev 

stavbne pravice so realizirani v višini 13,3 tisoč €, kar predstavlja kar 91,8 % predvidenega plana. Prihodki 

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

realizacijo v višini 53 eur, ki predstavljajo izplačilo dividende Zavarovalnice Triglav. 

 

Prihodki od obresti izkazujejo realizacijo v višini 876 € oz. 20 % planiranega in predstavljajo predvidena 

nakazila obresti od dolgoročnega posojila, ki se realizirajo skladno s predvidenim planom, ter nakazila 

zamudnih obresti skladno s sklenjenimi dogovori s klubi in društvi. Največji delež v višini 622 € 

predstavljajo zakonite zamudne obresti s strani podjetja Komunala d.d. 

 

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v višini 52,3 %, prihodki od najemnin za 

gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja oz. koncesionar pa izkazujejo 

realizacijo v višini 19,5 %.  

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 9.420 € 

Obrazložitev konta 

Takse predstavljajo zelo majhen delež v strukturi proračunskih prihodkov in so ob polletju realizirane v višini 

55,4 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki se plačujejo za 

tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa na podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka 

je torej odvisna od števila vlog občanov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki zato nanj občina ne 

more vplivati. 
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712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 31.262 € 

Obrazložitev konta 

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

realizirani v višini 27,4 tisoč € oz. 45,6 % predvidenega plana. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 

prostora, ki predstavlja globo za nedovoljene posege v prostor je v prvi polovici leta realizirano v višini    

31,5 %. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 95.049 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 95 tisoč € oz. 48,8 % in sicer gre za lastne prihodke 

krajevnih skupnosti, prilive iz naslova razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti ter stroškov cenitev, 

nadomestila povezana s transakcijami mestne blagajne, ki si jih občina z izstavitvijo računa povrne od 

podjetij s katerimi posluje ter povračila funkcionalnih stroškov najemnikov v občinski stavbi, katerim se 

mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 210.674 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 210 tisoč € oz. 39 % veljavnega plana. Komunalni prispevek 

izkazuje realizacijo v višini 28,4 %, kar je manj od predvidenega. Vse preostale postavke znotraj podskupine 

kontov (prihodki iz naslova odškodnin od sklenjenih zavarovanj, drugi izredni nedavčni prihodki ter 

prispevki in doplačila občanov) so realizirane v okviru predvidenega plana. Realiziran je bil tudi prihodek iz 

naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, ki predstavlja vnovčenje bančne garancije za poslovno-

stanovanjski objekt v Dornberku v višini 26,7 tisoč €. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 43.588 € 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  IN 

NEOPREDMETENIH SREDSTEV 43.588 € 

Obrazložitev konta 

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

razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2018. Realizacija ob polletju znaša 

zgolj 43,6 tisoč € oz. 9,8 %, kar pomeni, da je bilo realizirano zelo malo prodaj zemljišč. 

73 PREJETE DONACIJE 16.869 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 3.250 € 

Obrazložitev konta 

V prvem polletju je bilo realiziranih 3.250 € kar predstavlja 32,8 % predvidenih donacij. Realizacija 

predstavlja izključno sredstva, ki jih posamezne krajevne skupnosti pridobivajo za organizacijo svojih 

krajevnih praznikov in raznih prireditev.  

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 13.619 € 

Obrazložitev konta 

Veleposlaništvo Republike Azerbajdžan se je na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno občino Nova Gorica 

zavezalo, da bo za obdobje petih letih sofinanciralo stroške muzejske zbirke, ki je v prostorih bivše osnovne 

šole Šempas postavljena v čast njihovemu narodnemu junaku Mihajlu. V prvi polovici leta so bila realizirana 

predvidena sredstva ter nakazilo že zapadle terjatve, tako da izkazuje postavka realizacijo v višini 200 %. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 218.164 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH 

INSTITUCIJ 218.164 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini so bila predvidena sredstva v višini 1,106 mio € pretežno iz državnega proračuna za investicije 

in tekočo porabo in manjši del iz občinskih proračunov. 

Realizacija iz državnega proračuna za investicije znaša 58 tisoč €, kar predstavlja 6,7 % predvidenega plana 

in se nanaša izključno na nakazila Ministrstva za obrambo za požarno takso. 

 

Realizacija iz državnega proračuna za tekočo porabo znaša 142,5 tisoč €, kar predstavlja 69,7 % plana. V 

realizacijo so vključuje naslednja sredstva: 

• ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za nevarne poti v višini  31.855 €, 

• ministrstvo za javno upravo za sofinanc. Medobčinske uprave v višini  51.528 €, 

• ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste in upravljanje državnih gozdov v 

višini  48.673 €, 

• zavod za zaposlovanje za povračila stroškov javnih del v višini 1.552 € 

• ministrstvo za delo za družinskega pomočnika v višini  8.847 € 

 

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov znaša 17,6 tisoč € in predstavlja 44 % zastavljenega 

plana. V realizacijo so vključena sredstva nakazila občine Brda za sofinanciranje skupnih stroškov 

Medobčinske uprave. Realizacija je v okviru planiranega. 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 0 € 

Obrazložitev konta 

Ob polletju podskupina kontov ne izkazuje realizacije. Predvidena so sicer sredstva za izvajanje skupne 

kmetijske in ribiške politike ter sredstva strukturnih in kohezijskih skladov. Sistem nakazovanja sredstev 

temelji na predložitvi zahtevkov z dokazili o plačilu že opravljenih del, kar pomeni nujno zalaganje 

proračunskih sredstev. 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 46.328 € 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 

INSTITUCIJ 46.328 € 

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 46,3 tisoč € oz. 33 % predvidenega plana in se nanaša izključno na sofinanciranje projekta 

Restaura. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB 1 0 . 9 7 1  €  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0 € 

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO 

PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0 € 

Obrazložitev konta 

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

namenskega premoženja v Javni sklad malega gospodarstva Goriške ter Stanovanjski sklad Mestne občine 

Nova Gorica. Sredstva se nakažejo na podlagi podpisane pogodbe po prejemu zahtevka. V prvem polletju 

zahtevka še nista bila izstavljena, tako da bo do realizacije prišlo v drugi polovici leta. 

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJILIN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV 10.971 € 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 10.971 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija predstavlja vračila za dolgoročno posojilo, ki je bilo dano podjetniku Žabar Jožefu s.p. Obveznost 

odplačevanja se bo iztekla v oktobru letošnjega leta, tako da je realizacija ob polletju skladna s predvidenim 

planom. 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 5 3 7 . 0 7 2  €  

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. 

Trenutno poteka postopek pridobivanja soglasja za zadolžitev v višini 3,3 mio EUR za dve investiciji in 

sicer, nakup zemljišča v poslovni coni Kromberk tet nakup objekta bivše trgovine Kemometal. 

55 ODPLAČILA DOLGA 537.072 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 537.072 € 

Obrazložitev konta 

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

amortizacijskimi načrti. Preostala sredstva so predvidena za redna odplačila v drugi polovici leta ter za 

obveznosti, ki bodo nastale ob 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 PRIHODKOV IN ODHODKOV -

1 1 . 8 7 4 . 4 2 2  €  

01 MESTNI SVET 8 4 . 8 6 4  €  

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in 

komisije 6 7 . 6 5 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo sredstev je Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane 

mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov 

krajevnih skupnosti in programe dela mestnega sveta.  

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

01003 Financiranje političnih strank 1 1 . 0 8 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o političnih strankah je mestni svet 22. 12. 2014 sprejel Sklep o financiranju političnih 

strank, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2014 in izpolnjujejo pogoje iz zakona. Skladno s sklepom 

mestnega sveta so politične stranke upravičene do mesečnega financiranja iz proračuna MONG.  

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

sklepom. 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 6 . 1 3 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

z ozvočenjem na sejah mestnega sveta. Realizacija porabe sredstev v prvem polletju je v pričakovanem 

obsegu. Ocenjuje se, da bodo razpoložljiva sredstva zadostovala za kritje stroškov do zaključka 

proračunskega leta. 

01005 Stroški lokalnih volitev  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na to, da bodo letos lokalne volitve potekale 18. 11. 2018 bodo stroški začeli nastajati po pričetku 

volilnih opravil in se bodo v primeru drugega kroga županskih volitev prenesli tudi v naslednje leto.  

01008 Participativni proračun  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za finance je podalo navodilo občinam, naj o proračun za leto 2019 odloča in sprejme nov sestav 

občinskih svetov. V sled temu občinska uprava ne more zastaviti časovnice niti začeti z aktivnosti za nov 

postopek participativnega proračuna saj ni izpolnjen osnovni pogoj in to je sprejeti proračuna za leto 2019 v 

katerem se mora izkazati interes za izvedbo novega postopka participativnega proračuna z določeno višino 

sredstev namenjenih za to. Posledično tudi sredstva za izvedbo vseh aktivnosti za nov postopek 

participativnega proračuna niso in ne bodo porabljena.  
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02 NADZORNI ODBOR 5 . 1 2 6  €  

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 5 . 1 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Realizacija porabe sredstev v prvem polletju je bila v okviru načrtovanega obsega. Ocenjuje se da bodo 

razpoložljiva sredstva zadostovala za pokritje obveznosti do zaključka proračunskega leta. 

 

03 ŽUPAN  8 3 . 8 7 3  €  

03001 Plače in drugi izdatki  4 0 . 3 6 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

stroškov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za zdravstveno 

zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega 

kolektivnega pokojninskega zavarovanja.  

Polletna realizacija je bila v okviru načrtovanega obsega in zajema plačila za prvih šest mesecev. Ker se ne 

predvideva večjih sprememb, se ocenjuje, da bodo načrtovana sredstva zadostovala za realizacijo do 

zaključka proračunskega leta. 

03002 Izdatki za službena potovanja  4 4 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdatke ob službenih potovanjih (dnevnice za službena potovanja, stroški za 

prenočišče, stroški prevoza, parkirnine,...). Polletna realizacija je bila v okviru planiranega. 

 

03003 Plačila za delo nepoklicnih 

funkcionarjev 1 3 . 0 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana. 

V prvi polovici leta je bila poraba sredstev skladna z načrtovanim obsegom. Ocenjuje se, da bo sredstev 

dovolj do zaključka proračunskega leta. 

03004 Proračunska rezerva  3 0 . 0 0 0  €  

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 2018 oblikovana v višini 60.000 €, realizacija ob polletju pa 

izkazuje predvidenih 50 %. 
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12 OBČINSKA UPRAVA  1 1 . 2 6 4 . 4 7 8  €  

04001 Mednarodno sodelovanje 7 . 3 8 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestno občino Nova Gorica so obiskale delegacije iz tujine. Beležili smo goste z srbske občine Stara Pazova, 

ki so se mudili na delovnem obisku v Novi Gorici. 

V okviru priprave kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025 so Novo Gorico, na povabilo Mestne 

občine Nova Gorica, obiskali predstavniki iz nemških mest Goerlitz ter Zittau, ki se - tako kot Nova Gorica - 

pripravlja na kandidaturo. 

Mestna občina Nova Gorica je v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske v Sloveniji, Senatom 

Republike Poljske ter Državnim svetom Republike Slovenije soorganizirala svečano odprtje spomenika  

padlim poljskim vojakom v 1. svetovni vojni (marec 2018 na Sabotinu). 

Stroški so nastali za namen plačila prevodov dokumentov in za tolmačenje na sprejemih tujih delegacij ter 

veleposlanikov in veleposlanic. 

MONG je podprla in bila soorganizator mednarodnega dogodka Flowgrind 2018, ki se je v začetku junija 

odvijal na novogoriškem rolkarskem poligonu ter izvedbe koncerta oz,. nastopa mednarodno priznane 

profesionalne folklorne skupine Tanec iz Makedonije. 

 

04002 Stroški oglaševalskih storitev  1 7 . 7 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila v prvi polovici letošnjega leta namenjena promociji prireditev Mestne občine 

Nova Gorica, kot so novoletne prireditve in slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku. V okviru 

postavke smo oglaševali pustovanje, Goriške dneve knjige, posvete na temo mobinga in prvomajsko slavje. 

Posebej smo promocijsko podprli javno predstavitev kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico 

kulture 2025 in objavo vabila k oddaji predlogov za kandidaturo. S postavke smo črpali še sredstva za 

storitev dnevnega zbira objav o Mestni občini Nova Gorica in fotografiranje dogodkov mestne občine za 

potrebe spletnih objav in arhiva.  

 

04003 Prireditve in gostinske storitve  5 1 . 7 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke smo večino sredstev namenili za izvedbo novoletnega sprejema, slovesnosti ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti ter zaključnega dela programa obeležitve 70-letnice Nove Gorice, ki ga je 

pripravila mestna občina v mesecu novembru in decembru, a je bilo izplačilo izvršeno v letošnjem letu, 

nadalje za izvedbo programa slovesnosti ob kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela 

ter obeležitvi 100. obletnice konca I. svetovne vojne in 70. obletnice postavitve temeljnega kamna za gradnjo 

Nove Gorice. Preostali del sredstev smo porabili za ostale priložnostne prireditve v organizaciji oz. 

soorganizaciji mestne občine, sprejeme ter protokolarne pogostitve. 

04004 Protokolarne nabave 3 8 . 2 2 0  €  

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, praline Nove Gorice Burbončice v 

protokolarni embalaži, protokolarna penina Mestne občine Nova Gorica za novoporočence, knjižna darila za 

najboljše učence in prvošolce, unikatne keramike za jubilante…) ter pripravo ustreznega grafičnega materiala 

za protokol. 
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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 1 6 . 1 6 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je v okviru planiranega. V prvih šestih mesecih se je nabavilo opremo članom enote HRI. Izvedla so 

se vzdrževalna dela v zaklonišču Kromberk in pridobilo se je potrdilo o primernosti zaklonišča v skladu z 

odločbo inšpekcije. Nabavila sta se dva kompleta uniform za člane štaba. 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva  2 0 . 5 6 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji. Sredstva proračunske postavke se 

namenjena financiranju vzdrževanja operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja 

(usposabljanje in vaje po programih Štaba CZ), sofinanciranju društev pomembnih za zaščito in reševanje – 

po pogodbi ( Kinološko društvo, Planinsko društvo, Taborniško društvo RSM , DPD Soča, CB Radioklub, 

Radioklub Nova Gorica, Rdeči križ Nova Gorica ).  

V prvem polletju je bilo poleg omenjenih obveznosti finansirano tudi zavarovanje pripadnikov reševalnih 

enot in opreme za zaščito in reševanje ter  najemnine in skupni stroški vzdrževanja najemnih objektov ( 

prostor štaba CZ, skladiščni prostori.. ).Financirali so se tudi stroški kondicijskega usposabljanja pripadnikov 

ZRP. S te postavke se financirajo tudi refundacije osebnih dohodkov. 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih 

razmer po izrednih dogodkih 1 . 0 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna z zastavljenimi cilji. ( stroški najema prostorov za 

zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev ob naravnih in drugih nesrečah – Dornberk). 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost 4 4 0 . 7 4 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek predstavlja 72 odstotkov potrebnih sredstev za delovanje javnega zavoda. Vsebuje sredstva za plače 

zaposlenih v zavodu, delež za obratovalne stroške v Gasilskem domu, ki je v lasti PGD Nova Gorica ter za 

preglede, zavarovanja in strokovno usposabljanje. Razliko sredstev za nemoteno delovanje zavoda skladno s 

pogodbo zagotavljajo ostale občine soustanoviteljice. Realizacija v prvem polletju ni odstopala od 

načrtovanega obsega. 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov 

in opreme 2 9 . 9 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in 

preventiva Gasilskih društev 5 1 . 7 1 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki je v prvi polovici leta skladna s planom – po izkazanih zahtevkih in dokazilih 

posameznih društev z namenom vzdrževanja  operativne pripravljenosti gasilskih društev na območju Mestne 

občine Nova Gorica. 

04036 Sredstva iz požarnega sklada  5 8 . 2 6 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba v prvi polovici leta je bila skladno s prilivi ter na podlagi ključa delitve, ki ga določa Odbor za 

razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Republike Slovenije. 

04039 Stroški intervencij ob naravnih in 

drugih nesrečah  1 1 . 3 4 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

- pomoč občanu ob izredno nizkih temperaturah 

- naročila ogledov geomehanika nevarnih območij in izdelava poročil, 

- nujni intervencijski ukrepi ob skalnem podoru v Solkanu, 

- nujni intervencijski ukrepi ob uničevanju NUS, 

- nujni intervencijski ukrepi ob odstranjevanju nevarnih dreves, 

- nujni intervencijski ukrepi ob odstranjevanju nevarne ruševine, 

- raziskave tal ob objektu Gradišče nad Prvačino 33. 

04043 Novogradnja gasilskega doma 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v l.2018 še niso bila realizirana. Vzrok je iskanje najustreznejših in še racionalnih rešitev v smislu 

določanja optimalne lokacije novega doma, s tem povezanih vseh infrastrukturnih, ter stvarno pravnih 

razmerij in posledično finančnih okvirov investicije.    

04048 EZTS - GO 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja EZTS GO s strani občin ustanoviteljic. V letu 

2018 se višina sofinanciranja zaradi zagotovitve opravljanja nalog direktorja povečuje. Sofinanciranje v 

deležu 50% glede na letni finančni načrt zagotovita Občina Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica 

in sicer v deležih cca 15:85% glede na število prebivalcev. 

Sofinanciranje bo izvedeno po potrditvi spremembe finančnega načrta na Skupščini EZTS GO ter podpisom 

pogodbe o sofinanciranju med EZTS GO in MONG in sicer v juliju 2018. 
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04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-

Vitovlje 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski projekt je bil v drugi polovici 2017 racionaliziran, zaradi česar je bilo potrebno ponovno 

pridobiti gradbeno dovoljenje. UE Nova Gorica je v novem postopku zahtevala pridobitev vodnega soglasja, 

ki je posledično pomenilo izvedbo določenih preddel (urejanje meteorne odvodnje v potok) s strani DRSV. 

Zaradi navedenih težav pri pridobitvi pridobitvi gradbenega dovoljenja se je zamaknil začetek izvedbe del na 

objektu, ki so se tako pričela šele v juniju 2018. Prva situacija bo  plačana šele v drugem polletju. 

04051 Leto posvečamo  9 . 1 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pripravo in izvedbo programov Leta ustvarjalnosti mladih in Škrabčevega leta, 

ki sta zajemala različne razstave, predstave, prireditve, vodene oglede idr. 

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - 

plačilo članarine  5 . 4 1 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

05008 Splošna proračunska rezervacija  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

 

S sklepom župana so bila na postavke prenešena sredstva:  

na 06039 ELENA je bilo  prenesenih 1.000 EUR, na  07297 NEKTEO 25.000 EUR, na  09079 INNOWISE 

5.000 EUR, na 09078 ROSIE 9.000 EUR, na 10205 URBINAT 2.000 EUR,  na 10204 Center za krepitev 

zdravja 16.000 EUR, na 10077 Vrtec Šempas 3.575 EUR ter na 07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno 

zbiranje odpadkov 14.150 EUR. 

05010 Veteranske organizacije  7 . 5 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica ureja Odlok o sofinanciranju 

programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega 

razpisa. V letu 2018 je ta zaključen. Z izvajalci so bile sklenjene pogodbe in tudi izplačana sredstva v višini  

50 % odobrenih sredstev. Po dostavi poročil o izvedbi sofinanciranih programov bodo izvajalcem nakazana 

preostala sredstva.  

06001 Občinske nagrade  1 2 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Črpanje sredstev na proračunski postavki zapade v drugo polovico leta po sprejetju Sklepa o podelitvi 

priznanj MONG za posamezno koledarsko leto. Skladno z Odlokom o podelitvi priznanj MONG bodo 

sredstva porabljena za nakup likovnih del in denarne nagrade nagrajencem. 
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06002 Tekoče vzdrževanje komunikacijske 

opreme in računalnikov  1 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nabavo računalniških mišk ter za zamenjavo okvarjene baterije prenosnega 

računalnika. 

06003 Nakup računalnikov  7 . 6 1 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabavljenih je bilo 7 prenosnik računalnikov za zamenjavo 4 stacionarnih računalnikov ter 3 prenosnih 

računalnikov in zamenjan je bil en monitor. Na novo se je za potrebe nove zaposlene nabavilo prenosni 

računalnik in monitor. Ker novi prenosni računalniki nimajo vgrajenih DVD enot je bilo nabavljenih še 5 

zunanjih DVD enot ter en zunanji trdi disk. Za nabave opreme so bila izpeljana naročila malih vrednosti z 

zbiranjem ponudb. Vse cene so bile dodatno preverjene in primerjane s ponudbo na spletu, kar je omogočilo 

ugoden in gospodaren nakup primerne opreme. 

06004 Računalniške storitve in tekoče 

vzdrževanje programske opreme  3 4 . 6 1 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju informacijskih sistemov (dokumentni, finančno knjigovodski ter 

GIS sistem ), vzdrževanju uporabniških aplikacij in občinskega spletnega mesta ter gostovanju portala 

mestne občine www.nova-gorica.si na spletnem strežniku. Iz sredstev te postavke se financira dostop do 

interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski upravi ter podaljševanja spletnih domen. 

Poleg tega je dodaten strošek najem spletnega strežnika z ustrezno programsko opremo za spletno aplikacijo 

Simtro – centralni vpis v vrtce. 

06005 Nakup programske opreme 7 . 0 6 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena nakupu paketov MS Office za nove delovne postaje ter za zakup letnega dostopa 

do poslovnega spleta GVIN in iBon ponudnika Bisnode. Nabavljen je bil program E-registrator podjetja 

SAOP. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo analize in pripravo podatkov za elektronske razpise za 

družbene dejavnosti, ki jih je izvedlo podjetje Positiva rešitve d.o.o. Izdelana je bila nadgradnja portala 

www.nova-gorica.si in sicer za podstran Leto ustvarjalnosti mladih. 

06006 Uradne objave 1 6 . 2 6 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena objavam aktov sprejetih na mestnem svetu in objavam raznih razpisov 

v Uradnem listu RS. Izkazuje se visoka poraba omenjene postavke predvsem na račun stroškov objave 

obsežnih razpisov in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica. 

Realizacija je višja od plana zaradi objave čistopisov Odlokov. 

06007 Vzdrževanje poslovnih pros torov 2 . 7 2 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi proračunsko postavko se financira mesečne izdatke za stroške upravljanja prostorov v lasti občine in 

tekoče izdatke garaže pod knjižnico, kar je v okviru planiranega. Dodatna vzdrževanja se v prvem polletju 

niso izvedla.Realizacija je v okviru predvidenega. 
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06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine  7 . 2 0 2  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se knjiži kompenzacija z najemnino poslovnih prostorov SAZU, ker so najemniki sami 

investirali v prenovo objekta v lasti občine. V prvem polletju se je plačalo vzdrževalna dela v zaporih in  

medgeneracijskem središču.Realizacija je v okviru predvidenega. 

06010 Cenitve, natečaji, stroški postopkov  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka  v prvem polletju ni bila realizirana, saj ni bilo izkazanih potreb. 

06011 Plače in drugi izdatki  1 . 2 2 7 . 3 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za osnovne plače javnih uslužbencev, dodatke, regres za letni 

dopust, povračila in nadomestila, izplačilo odpravnine ob upokojitvi ter za izplačilo jubilejnih nagrad. 

Sredstva so se porabila še za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za 

zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter plačila premij 

dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

06012 Pisarniški in splošni material in 

storitve 5 1 . 4 7 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru predvidenega. Poravnalo se je stroške za čiščenje in 

čistilni material, pisarniški material, naročnine na časopise, nakup strokovne literature, uporabo portala IUS 

info, prevoze župana ter druge tekoče stroške, ki nastanejo v zvezi z nemotenim delovanjem uprave.  

06014 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 9 7 . 2 4 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila porabljena v okviru pričakovanega.  

06015 Goriva in maziva za prevozna 

sredstva 3 . 5 7 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Sredstva se namenjajo za 

gorivo za službena vozila in nakupe vinjet. 

06016 Izdatki za službena potovanja 

uprave 1 . 2 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

stroški parkirnine ipd.).  

06018 Drugi operativni odhodki  8 0 . 8 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija na postavki ne poteka enakomerno mesečno, ampak je poraba odvisna od procesnih dejanj v 

postopkih, ki jih vodijo odvetniki, plačil za storitve revizij, pregledov svetovanj in drugih del, ki jih občina 

naroča. Sredstva so bila poleg tega porabljena še za plačilo podjemnih pogodb in strokovna izobraževanja 

zaposlenih . 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri 

delu 1 . 8 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Sredstva se namenjajo za plačilo obvezne 

storitve varstva pri delu in obdobne zdravniške preglede zaposlenih. 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 3 6 . 1 4 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru planiranega. Skozi postavko se financira receptorske 

storitve, ki jih za nas opravljajo Mestne storitve d.o.o. in storitve varovanja, ki jih opravlja družba SSO 

d.o.o.. 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije 

za avtomobile, pristojbine za registracijo  5 . 3 3 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Skozi postavko se financira zavarovalne 

premije in pristojbine za registracijo za avtomobile ter popravilo vozil. 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 3 7 . 1 3 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Skozi postavko se financira nakup 

materiala in  vzdrževalna dela v občinski stavbi ter tekoče vzdrževanje druge opreme. V prvem polletju se je 

financiralo tudi dobavo in montažo javljalcev požara v arhivskih prostorih. 

06025 Zavarovalne premije za objekte in 

opremo 2 . 4 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju porabljena v okviru planiranega. Skozi postavko se financira zavarovalne 

premije za objekte v lasti občine. 

06028 Nakup pohištva in druge opreme  1 . 5 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v okviru planiranega. Skozi postavko se financira nakup 
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pohištva in druge opreme. 

06035 Energetska prenova enote nepremične 

kulturne dediščine - mestna hiša  7 . 5 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo poravnali račun za  izvedbo konzervatorskega načrta za občinsko stavbo, ki bo podlaga 

za prenovo. V drugem polletju se predvideva naročilo novega stavbnega pohištva po sklopih. 

06037 Javna dela 2 . 3 3 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izplačilo decembrske plače udeležencem javnih del in ostalih 

stroškov v zvezi z delom za mesec december 2017. 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč 

na javnih dražbah  8 1 . 0 5 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila v prvem polletju realizirana za nakup zemljišč na javni dražbi prodajalca Finel 

d.o.o. v stečaju. 

06039 ELENA 1 1 . 4 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo sorazmernega plačila upravičenih stroškov tehnične 

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

sorazmernega deleža celotnih neupravičenih stroškov za izvajanje projekta Elena.  

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na 

gozdnih poteh 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove RS. 

Realizacije v prvem polletju ni. Pripravlja se potrebna dokumentacija za izbiro izvajalca, dela pa bodo 

zaključena predvidoma v oktobru. 

07002 Energetski koncept 2 2 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letni plan energetskega managerja – zavoda GOLEA je bil potrjen na marčevski seji mestnega sveta. 

Podpisana je bila letna pogodba, računi za posamezne že izvedene aktivnosti (izdelava letnih poročil, 

izvajanje energetskega knjigovodstva) so bili izstavljeni v začetku junija in so v izplačilo zapadli v začetku 

julija, preostale naloge se bodo izvajale skladno z dogovorom.  

07008 Nujne in nepredvidene sanacije  7 . 9 8 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Interventno so bili odstranjena drevesa in nanosi iz reke Vipave pri Dornberku ter iz potoka pri Oseku. 

Dobavljeni s bili elementi cestne varnostne ograje  in kovinski dražniki za makadamske poti. Izvedena je bila 
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korekcija nevarnega ovinka na lokalni cesti Grgarske Ravne - Bate. Izvedena je bila širitev lokalne ceste 

Podlešče - Lokovec pri Banjšicah zaradi nevarnega roba  ceste nad strmo brežino brez bankine. V pripravi je 

sanacija plazu na  lokalni cesti Draga - Gradišče.  

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih 

ulicah 2 0 . 8 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila obnova pločnika proti osnovnima šolama Frana Erjavca in Kozara z ureditvijo odvodnje. 

Obnovljena je bila peš pot med spomenikom NOB in zakloniščem v Solkanu. Zaključena so bila večja 

vzdrževalna dela na Delpinovi ulici, Ulici Tolminskih Puntarjev in v Šolski ulici. Po rekonstrukciji vodovoda 

in kanalizacije v Gortanovi ulici bo iz sredstev te proračunske postavke izvedena asfaltna prevleka. 

07017 Urejanje statusa zemljišč in 

objektov 3 9 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se financira  analiza, ureditev mej, geodetski načrti in druga dela, ki so 

podlaga za investicije, ki jih izvaja Mestna občina Nova Gorica.  V prvem polletju se je plačala ena 

parcelacija. 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest  2 1 . 5 8 3  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je Mestna občina Nova Gorica naročila izmere posameznih odsekov cest in 

posameznih delov parcel, ki so namenjeni, da jih Mestna občina Nova Gorica odkupi in na njih vzpostavi 

javno dobro.   

Izvedle in izvajajo se parcelacije, ki so namenjene odkupom zemljišč za investicije ki jih bo izvedla in jih 

izvaja Mestna občina Nova Gorica. 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez 

in pešpoti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skozi postavko se financira urejanja mosta za traktorje in kolesarje čez potok Potok in del cestišča preko 

njega. Projektna rešitev mosta je vezana na  strokovne podlage in idejne rešitve za ureditev potoka Potok v 

naseljih Potok in Draga pri Dornberku, ki pa še niso potrjene (obveza iz projektnih pogojev DRSV). Kljub 

temu, smo v letošnjem letu z DRSV dosegli ustni dogovor, da se s projektom nadaljuje v skladu z 

nepotrjenimi smernicami in da MONG lahko pričakuje pozitivno soglasje. Glede na razpon mosta, ki ga 

narekujejo strokovne podlage, je potrebno objekt graditi z gradbenim dovoljenjem. Podpisana je pogodba za 

izdelavo DGD dokumentacije. V okviru projekta bo potrebno poleg mosta urediti tudi cca 80 m vozišča (dvig 

nivelete) in posledično delno prestaviti vodovod in morebiti tudi delno namakalni sistem Vogršček. 

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

2019. 



39 

 

07030 Strokovne podlage za trajnostno 

urejanje prometa 6 2 . 0 2 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke smo izvedli naročila za projektne dokumentacije, ki posegajo v izboljšanje 

cestne infrastrukture, v izboljšanje prometne varnosti, v režim in način parkiranja ter ureditev parkirnim mest 

za invalide.   

Izdelana je IDZ projektne dokumentacije za urejanje starega mestnega jedra Solkana ter Soške ceste in del 

ceste IX. Korpusa ter projektna dokumentacija za prometno ureditev Cankarjeve ulice in naselja. 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo 

v KS 1 1 . 5 5 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila asfaltna prevleka križišča na JP 784611 na Livišču,  

zgrajena je bil nadomestni mostič v Oseku po rekonstrukciji struge potoka; 

zaključena so bila večja vzdrževalna dela v Zagorju, Ravnici in Marcinjah; 

izvedena je bila asfaltacija manjšega križišča V Lokah; 

izvedena je bila širitev ovinkov lokalne ceste v Spodnjem Lokovcu; 

obnovljeni sta bili kineti z zamenjavo LTŽ rešetk v Dornberku in Ozeljanu... 

V drugem polletju se prične obnova nevarnega cestno - potočnega zidu  v Batah.  V pripravi so tudi  naročila 

za manjše ureditve odvodnje in manjše sanacije vozišč kot posledica dotrajanosti preobremenjenosti vozišč 

povodenj  ipd... 

07032 Plačilo koncesije za JP  2 0 9 . 9 7 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

občine in Občine Šempeter-Vrtojba ter izvajanju mednarodne linije Nova Gorica - Gorica v obdobju od 

novembra 2017 do aprila 2018.  

07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 

ter statusa javnih poti in cest na omrežju 

javnih poti in cest  2 6 . 7 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil izveden nakup 5 prikazovalnikov hitrost. Naročilo se je signalizacijo za vodenje 

tovornega prometa po občinskih cestah. 

V okviru omenjene postavke se izvajajo posegi za izbolšanje varnosti in preglednosti  na posameznih cestnih 

odsekih s postavitvijo talne in vertikalne signalizacije. V teku so ureditve posameznih parkirnih mest za 

invalide.   

07037 Plačilo javne razsvetljave  1 9 7 . 1 3 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

od novembra 2017 do aprila 2018.  
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07040 Redno vzdrževanje mreže JR  3 . 0 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Redno vzdrževanje JR poteka v skladu z izdanim naročilom. Prav tako so bila izvedena večja vzdrževalna 

dela in sicer: premestitev svetilk Stari Gori, popravilo poškodovanega kabla JR ob Cankarjevi ulici. 

Popravilo poškodovanega droga ob Gradnikovi ulici v N. Gorici, zamenjava dotrajanega droga JR  v 

Ravnici... Realizacija bo razvidna v drugem polletju. 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč  1 . 0 7 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Izvedena je bila sanacijo divjega odlagališča na  občinski parceli v naselju Sveto v KS Ravne- Bate.  

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi 

odpadki 1 0 . 3 2 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

in sredstva bodo porabljena v celoti. 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki 

otoki 3 . 1 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odstranjeno je bil obstoječ sporni ekoološki otok v Ulici XXX. Divizije v NG.  

Odstranjen je bil neuporaben in moteč ekološki otok ob Vodovodni poti v Kromberku. 

Izvedene so bile manjše ureditve kontejnerskih mest ob ulici IX. Korpusa in Žabjem Kraju v Solkanu  

V pripravi je minimalna projektna dokumentacija za ureditev ekoloških otokov, ki so predvideni za ureditev 

v naslednjem proračunskem obdobju.  

 

Smo v fazi  zbiranja ponudb za ureditev ekoloških otokov na naslednjih lokacijah: Ob LC Ajševica- 

Kromberk, Ob ulici Tolminskih puntarjev in za širitev Eko otoka v Banatkah  ob državni cesti Dornberk - 

Zalošče. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07066 Čiščenje peskolovcev  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V septembru bo izvedeno čiščenje peskolovcev  na širšem mestnem območju v obsegu razpoložljivih 

sredstev. Izvedeno bo čiščenje pretežnega dela peskolovcev.  

07067 Izdelava projektne dokumentacije - 

ravnanje z odpadno vodo 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo infrastrukture v sklopu projekta celovite obnove 

Cankarjevega naselja, račun za dokumentacijo še ni bil izstavljen. 
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07076 Upravljanje s čistilnimi napravam i in 

črpališči v poskusnem obratovanju  2 . 9 2 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov tekočega delovanja črpališč, ki še niso bila prenesena v 

upravljanje javnemu podjetju in končni uporabniki še ne plačujejo stroškov delovanja le-teh. Del sredstev je 

bil porabljen za vris objekta gospodarske infrastrukture v kataster GJI. 

07079 Kanalizacija Grgar 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je dograditev dela sekundarne kanalizacije Grgar - Breg, dela se bodo izvajala v drugi polovici 

leta. 

07084 Kanalizacija Branik 1 9 . 4 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 je pridvidena izgradnja odseka za priključevanje naselja Korp, za kar je potrebno pridobiti še 

določena soglasja lastnikov zemljišč. Izvedbo investicije se načrtuje umestiti v letno pogodbo med javnim 

podjetjem VIK in MONG. Zagotovitev pogojev za izvedbo in sama izvedba investicije je predvidena v drugi 

polovici leta 2018.  

07086 Izdelava projektne dokumentacije - 

oskrba z vodo 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo infrastrukture v sklopu projekta celovite obnove 

Cankarjevega naselja, račun za dokumentacijo še ni bil izstavljen. 

 

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara 

Gora 3 2 . 7 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na pokopališču v Stari gori se izvaja redno vzdrževanje v okviru razpoložljivih sredstev proračuna oz.  v 

skladu z obrazložitvijo proračuna.  

V pripravi so nujna večja vzdrževalna dela elektro in strojnih instalacij poslovilne dvorane (prezračevanje oz 

klimatizacija objekta). Nadomeščena bo tudi odtujena bakrena pločevina strešnih odtokov in vhodnih ter 

stranskih vrat.  Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture 

v Stari Gori 6 . 2 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Širitev žarnega pokopališča v Stari Gori je zaključena. Izvedena je bila še hortikulturna ureditev žarnega 

kompleksa. V pripravi je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je predvideno v tem letu. 

V teku je projektiranje ureditve prostora za raztros pepela na na obstoječem mestu ob žarnem pokopališču. 

Prav tako je v teku projektiranje prostora za raztros pepela mrtvorojencev. Obe ureditvi bosta predvidoma 

zaključeni še v tem letu. 



42 

 

V okviru te proračunske postavke smo v fazi odkupa parcel za parkirišče. 

Nadaljevan bo tudi postopek projektiranja v skladu z obrazložitvami proračuna. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  8 . 0 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri nadaljevanju projektiranja poslovilnega objekta na  Gradišču se je zadeva zaustavila zaradi mejaša. V 

teku je pravni postopek. Zaradi vezanosti na projekt "varna pot v šolo, projektiranje  rekonstrukcije 

poslovilnega objekta z zunanjo ureditvijo in nadstrešnico (faza PGD) zamuja.  Kot zadnje soglasje vezano na 

pridobitev gradbenega dovoljenja je prav  soglasje za gradnjo v mejnem pasu državne ceste . . 

Smo v zaključni fazi oddaje JN oz.  sklenitve pogodbe za širitev pokopališča pri Sv. Trojici V Kromberku. 

Zaključek gradnje je predviden še v tem letu 

V pripravi je tudi projektna naloga za širitev pokopališča v Vitovljah in Prvačini. Sledil bo geodetski 

posnetek območja pokopališča na Trnovem z idejno zasnovo širitve. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07111 Ureditev parka Rafut  1 . 0 3 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru razpoložljivih sredstev se v parku Rafut  izvaja košnja trave in podrasti,  obrezovanje grmov, 

odstranjevanje padlih vej in dreves. 

Občasna neurja v parku povzročilo veliko škodo prav tako tudi divji prašiči, ki uničujejo ograjo in urejene 

zelene površine. Za sanacijo bodo potrebna dodatna finančna sredstva. 

07113 Praznična okrasitev mesta  2 8 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Za nadaljnje  izvajanje prazničnega izobešanja zastav je potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva.   

07114 Splošna komunalna dejavnost  2 9 . 7 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnani so bili stroški porabe vode na pitnikih in fontanah na širšem mestnem območju. Izdelani so bili 

inox koši za odpadke, ki bodo v naslednjih dneh nadomestili koše iz AC cevi. Nabavljen je bil material za 

obnovo komunalne opreme.  

Izvedena so bila arboristična dela (obrezovanje parkovnih dreves z oblikovanjem krošenj ter podiranjem 

dreves) v parkih  Nove Gorice -pri Ruskih blokih, ob Cankarjevi ulici in Ulici XXX. divizije.  

Urejena je bila bila prometna signalizacija na javnem parkirišču v Grgarju, kjer je bil urejen tudi lovilec 

maščob. 

Izveden je bil golosek na občinskih zemljiščih  na  območju med Vodopivčevo ulico in ulico pri hrastu. 

Smo v fazi pridobivanja ponudb za nadaljnja arboristična dela v mestu in  izrezovanje motečih drevesnih 

panjev na mestnih zelenicah. Prav tako tudi za večja vzdrževalna dela na komunalni opremi kot npr. klopi in 

koši za smeti. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 
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07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za 

kolesa, …)  2 . 8 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Poraba sredstev je pogojena s potrebami za zamenjavo dotrajane opreme in na novo ugotovljenimi 

potrebami, zato jo lahko le ocenimo ne pa natančno predvidimo v naprej. 

Finansirali smo postavitev razstavnih panojev za razstavo, ki je bila organizirana ob zaključku natečaja 

ZDRAVSTVENI DOM Faza III. 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter 

nabava in vzdrževanje javnih  sanitarij  1 8 . 6 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi  za vzdrževanje garažnih hiš in plačilo  električne energije za tržnico in garažne hiše. 

Poravnani so bili stroški za vzdrževanje javnih sanitarij v Solkanu.. Sredstva so namenjena  tudi za ureditev 

javnih sanitarij v bližini Bevkovega trga. Faza projektiranja in pridobitve gradbenega dovoljenja je v teku. 

07117 Načrtovanje novih zelenih površin  4 9 . 8 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeno je bilo odstranjevanje borovega prelca na iglavcih v Novi Gorici. 

Naročene in izdelane so bile arboristične ocene drevnine na Delpinovi, Kidričevi in delu Trubarjeve ulice 

zaradi prenov. 

V dveh sklopih je bila izvedena zasaditev in z zasaditvijo povezana gradbena dela 76. dreves v Novi Gorici, 

Solkanu in na Pristavi ob 70-letnici mesta.  

Pred nebotičnikom na Kidričevi ulici je bilo zasajeno krožišče s trajnicami in vrtnicami in urejen namakalni 

sistem. 

Na Ulici XXX. Divizije je bila izvedena ureditev manjšega parka z gradbenimi deli in zasaditvijo. 

Pripravlja se zasnova ureditve za prestavitev ekoloških otokov na območju Kidričeve ulice ter sklepanje 

služnostih pogodb lastnikov. 

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

07119 Urejanje stavbnih zemljišč 

(inženiring, nove izmere in dograditev 

komunalne infrastrukture)  1 . 9 3 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil izdelan elaborat za vpis stavb v kataster - OŠ Branik. 

07120 Programi opremljanja (za celotno 

območje MONG in programi za posamezne 

investicije in OPPN) 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2018 smo sklenili pogodbo za svetovanje pri pripravi posameznih programov 
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opremljanja. V pripravi so 4 posamezni programi opremljanja. Še vedno je odprta pogodba za izdelavo 

Programa opremljanja Vodovodna, kjer je potrebno pred nadaljevanjem rešiti nekatera vprašanja. 

Predvidevamo, da bomo v letošnjem letu naročili še spremembe splošnega programa opremljanja, ki ga je 

potrebno uskladiti s spremembami občinskega prostorskega načrta ter z novo prostorsko zakonodajo. 

07121 Projektna dokumentacija in študije 

posameznih OPPN 9 . 2 8 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici proračunskega leta sta bili naročeni strokovni podlagi za ureditev oz. pregled možnosti 

ukinitve ZN območja Pavšičevo naselje II ter preoblikovanje ZN v splošna določila v obliki prostorskih 

izvedbenih pogojev in za  izdelavo prostorskih usmeritev za posege v prostor za južni del območja Ronket, 

kjer je za to območje v sedaj veljavnem OPN predvideno urejanje z OPPN načrtom in je z izdelano 

strokovno podlago podana možnost ukinitve predvidenega OPPN za območje Ronket z in preoblikovanje v 

določila PIP. 

Izvedene so bile  dodatne storitve - predstavitve v okviru izdelave strokovnih podlag za območji OPPN 

Parkovšče in Loke, s strani podjetja Boson. 

Naročena je bila  strokovna pomoč za projekt trajnostne urbane strategije za Cankarjevo naselje v Novi 

Gorici. 

Iz te postavke so bile izplačane tudi odškodnine za stroške za posamezne elaborate, pridobljene z javnim 

razpisom za pridobitev strokovne podlage za celovito prenovo objekta "Diamond" - tržnica. 

07122 Nakup zemljišč in stavb  1 2 0 . 3 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za nakup zemljišč večinoma za kategorizirane občinske ceste in za gradnjo druge 

komunalne infrastrukture, za stavbne in služnostne pravice, za geodetske storitve, parcelacije in cenitve ter za 

storitve notarjev, ki so vezane na kupoprodajne pogodbe. 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 4 1 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Plačan je bil račun za čiščenje ob spominskih obeležjih.  

Nabavljen je bil material za vzdrževalna dela v parku NOB na Trnovem. 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 4 . 9 9 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih na območjih, 

kjer niso zgrajeni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti priključitve na vodovodno omrežje 

(Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica).  Glede na višino realizacije v 

prvih mesecih tega leta razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za izpolnitev obveznosti po navedenem  

odloku. 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici  1 5 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev bo namenjena obnovi kanalizacije Gortanove ulice - izvajalec del je bil izbran z deli se bo 

pričelo v mesecu juliju. preostala sredstva bodo predvidoma namenjena dograditvi kanalizacije po Streliški 

poti. 
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07160 Vodovod v Novi Gorici  3 9 . 6 8 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena na projektu prestavitve hidroforja Palude, del preostalih sredstev bo 

namenjen za zaključevanje tega projekta (asfaltacija in plačilo dela elektro del), preostala sredstva bodo 

namenjena za pokritje stroškov obnove vodovoda po Erjavčevi ulici - projekt se je začel izvajati v začetku 

julija.  

07164 Vzpostavitev katastra javne 

infrastrukture 4 . 7 7 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena  za stroške mesečnega vzdrževanja programske opreme Terragis - modula za 

komunalni prispevek in modula za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Plačuje se vzdrževanje  spletne 

aplikacije VI VOZITE. Realizacija je v okviru planiranega. 

07181 Varovanje porečja reke Vipave  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so aktivnosti pridobivanja služnosti za opremljanje območja s komunalno infrastrukturo 

zaradi drugih nalog nekoliko zastale in se bodo izvajale v drugem polletju. ZA območje Osek - Vitovlje ter 

Šempas je večina služnosti pridobljenih, v drugem polletju je predvideno pridobivanje služnosti za Ozeljan 

ter usklajevanje trase in posledično projektne dokumentacije. 

07184 Ščedenska cesta  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Idejni projekt, ki je bil izdelan v letu 2014 predvideva velike posege v prostor (urejanje ceste,  pločnikov in 

kolesarske povezave), zato so v začetku potekali razgovori s tangiranimi lastnik  na načelni ravni.  Pokazalo 

se je, da bo potrebno projekt še vrednotiti in poiskati še dodatne rešitve, zlasti odgovor glede vodenja 

motornega promet, pešcev in  kolesarjev . Celostna prometna strategija, ki jo je mestni svet potrdil na junijski 

seji  podaja  izhodišča za projektno rešitev  Ščedenske ceste.  Po izbiri in potrditvi prečnega profila 

Ščedenske ceste vključno z navezavo naselij Varda in Pavšičevo naselje, bomo nadaljevali s pridobivanjem 

projektne dokumentacije ter pripravo investicije za izvedbo v naslednjih letih. 

07197 Investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture - oskrba z vodo 7 5 . 8 6 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za poravnavo dela obveznosti mestne občine do javnega podjetja 

Vodovodi in kanalizacija d.d. iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009. Del sredstev bo 

porabljen v sklopu celovite obnove dela Gortanove ulice - javno naročilo je zaključeno, z deli se bo pričelo v 

mesecu juliju. 

07199 Investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture-oskrba s toplotno energijo  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Začela se je investicija v dograditev vročevoda in obnova vodovoda po Erjavčevi ulici, preostanek sredstev 

bo namenjen manjšim investicijam na obnovi in dograditvi sistema daljinskega ogrevanja (obnova strehe 
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toplotne postaje Ledine, vgradnja kalorimetra na izhodu iz kotlovnice). Realizacija bo v drugem polletju. 

07200 Avtobusna postajališča  3 . 4 7 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila obnova avtobusne nadstrešnice v Kromberku ter ureditev avtobusnega postajališča 

Hermelika - smer Nova Gorica.  

07201 Zahodna vpadnica 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici proračunskega leta ni bilo porabljenih sredstev. 

07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno 

zbiranje odpadkov 1 3 . 2 8 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Urejena je bila priključna dostopna cesta k zbirnemu centru za ravnanje z odpadki v Stari Gori, kjer je bila 

izvedena tudi sanacija pohodnih in povoznih površin.  

07211 Ureditev ulice Vinka Vodopivca  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V marcu 2017 je bil projekt PZI ureditve pločnika ob lokalni cesti LC 284123 Ul. V. Vodopivca v dolžini 

480,0 m (III. faza pločnika med odcepom za grad Kromberk in križiščem pri gostišču Komel)   predstavljen 

tangiranim lastnikom na skupnem sestanku na sedežu KS Kromberk. V nadaljevanju je bil na terenu izpeljan 

postopek parcelacije, vendar se vse stranke s predlaganim niso strinjale in niso podpisale novo določenih 

mej.  V prvi polovici leta 2018 se je nadaljevalo z usklajevanji z lastniki zemljišč. Investicija se prestavlja v 

naslednja leta. 

07212 Cesta Dornberk - Oševljek  8 4 . 5 7 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bil izdelan projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozišča, ki vključuje ureditev 

odvodnjavanja, zavarovanja brežin in izvedba asfaltne prevleke. Rešitev je predvidevala fazno izvedbo 

investicije -predvidenih 8 odsekov ceste (odsek 2 in 7 sta bila urejena po izgradnji vodovoda, ter kasneje še 

odseka št. 3 in 8). Sledila je priprava odseka št. 6. 

V letu 2016 je bilo predvideno nadaljevanje investicije na naslednjem odseku (odsek 6). Zaradi težav z 

lastniki, se je izvedla le parcelacija. 

V letu 2017 so bila (z izjemo enega lastnika) zemljiškoknjižna razmerja urejena. Izbran je bil izvajalec del za 

odsek št. 6. Dela na tem odseku so se pričela v letu 2017, zaključila pa v letošnjem letu. Urejeno je bilo 

vozišče v dolžini cca 340 m, zgrajena  nova meteorna kanalizacija ter urejene brežine (nakloni, mreže).   

 

Istočasno potekajo priprave za nadaljevanje investicije in sicer odsekov št. 4 in 5. Glede na dejstvo, da sega 

projekt v leto 2012 in da takrat ni bil izdelan geodetski načrt (povečave obstoječih kart), je bil v letošnjem 

letu naročen geodetski načrt za omenjena odseka št. 4 in 5, kar bo osnova za novelacijo projekta PZI  teh 

odsekov in bolj natančen popis del (zlasti zemeljskih).    
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07214 Izgradnja male čistilne naprave in 

kanalizacija naselja Lohke 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je izgradnja potrebnih infrastrukturnih priključkov za ČN Lohke. Dela so predvidena za drugo 

polovico leta. 

07220 Rekonstrukcije in sanacije  2 6 . 3 5 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila asfaltna prevleka dotrajanega odseka LC Potoče- Kasovlje - Preserje.  

V izvedbi je  rekonstrukcija povezovalne ceste med Vodopivčevo ulico in Ulico pri Hrastu. 

Izvedena je prva faza večjih vzdrževalnih del na nevarnem odseku LC Podlešče - Lokovec. 

Izvedena je korekcija nevarnega ovinka ovinka na odseku LC Bate- Grgarske Ravne 

Smo v zaključni fazi oddaje naročil za sanacijo dotrajanih in poškodovanih vozišč ter izvedbo asfaltnih 

prevlek na občinskih javnih cestah in sicer odsek LC Bate - Sveto, LC Grgar - Zagorje - Ravnica v Zagorju, 

LC Kromberk - Ravnica.v naselju  Breg in JP 785332 Na Trnovem  

Pripravljamo tudi gradivo za naslednja naročila v skladu z obrazložitvami proračuna za to proračunsko 

postavko. Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07224 Investicijska vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadki 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na objektu CERO je v drugem polletju 2018 predvidena izvedba manjših investicijsko vzdrževalnih del. 

07229 Kanalizacija  Prvačina  7 7 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena je bila dograditev sekundarnega kraka kanalizacijskega omrežja Prvačina 223 - 232, plačilo 

izvedenih del še ni bilo izvedeno. V letošnjem letu je predviden začetek projekta dograditve še enega kraka 

sekundarne kanalizacije Prvačina.  

07230 Koncesija mesta in primestnih 

naselij 8 6 . 5 7 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG oz. na območju mesta Nova 

Gorica, Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave poteka v skladu z sprejetim letnim programom 

izvajanja del. Trenutno so poudarki na sanaciji manjših poškodb, urejanju bankin in gramoziranju, košnji 

obcestnih pasov in barvanju talne signalizacije.  

07231 Koncesija izven mesta in primestnih 

naselij 5 3 3 . 8 2 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG  izven mesta Nova Gorica, 

Solkana, Kromberka, Rožne Doline in Pristave poteka v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del. 
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Trenutno so poudarki na krpanju udarnih jam, odpravi posledic poškodovanih asfaltov , makadamskih vozišč 

in odvodnje po vremenski ujmi, urejanju bankin ipd , V izvajanju je intenzivna košnja obcestnih pasov. V 

avgustu bo izvedeno tudi barvanje  talne signalizacije.  

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po 

koncesiji - mesto 2 9 1 . 2 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin  na območju MONG  v mestu Nova Gorica, 

Solkanu, Kromberku, Rožni Dolini in Pristavi, poteka v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del. 

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po 

koncesiji - primestna naselja 7 6 . 7 4 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin v naseljih  Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in 

Pristava poteka v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del.  

07239 Krožna cesta Vitovlje  3 5 . 4 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je priprava postopne ureditve krožne lokalne ceste Vitovlje. V letu 2014 so bile izvedene 

geološke raziskave na dveh kritičnih lokacijah. Izdelana je bila tehnična dokumentacija za prvi kritični odsek 

in sicer PZI sanacije AB podpornega zidu pod cesto v zaselku Dolenje vključno z ureditvijo cca 50 m 

vozišča. 

V letu 2017 je bil dosežen dogovor s tangiranim lastnikom. Izbran je bil izvajalec del za sanacijo AB zidu in 

ureditev ceste na tem območju.Ker je na tej trasi že bilo  gradbišče -  izgradnja vodovoda Vitovlje in ker oba 

projekta zahtevata popolno zaporo krožne poti Vitovlje, se je  gradnja podpornega zidu zamaknila v letošnje 

leto.  Projektna rešitev iz leta 2014 je predvidevala, da se del zidu podbetonira (temljenje obstoječega zidu ni 

bilo izvedeno do nosilnega terena), del obstoječega zidu pa bi se ohranil, greda in robni venec pa je bil na 

novo projektiran po celotni dolžini. . Na podlagi zahtev geologa, se je saniral zid v celoti že v okviru te 

investicije. Tako je bil na novo zgrajen  AB zid dolžine cca 34 m ter urejeno vozišče. Vzdolž zidu je bila 

postavljena tudi varovalna ograja. 

V nadaljevanju bodo potekalo pogovori z enim od lastnikov glede odstranitve ene od ruševin ob cesti (vv 

neposredni bližini odseka, kjer se je gradil AB zid), kar bi omogočilo izpeljavo ceste tako, da bi bil možen 

dostop do prireditvenega prostora Vitovlje tudi z avtobusom. 

07240 Priprava projektov 2 2 . 8 2 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke smo krili stroške za pripravo dokumentacije vezane na pripravo investicijskih 

projektov (IDZ, investicijska dokumentacija,...) ter projektov in prijav za kandidiranje na javnih razpisih. 

Poleg navedenega so v okviru proračunske postavke vzpostavljena stroškovna mesta za izvajanje določenih 

projektov MONG: Kultura in trajnostni razvoj, vzpostavitev mestne kartice MONG, projekt ZRC SAZU o 

Novi Gorici. Realizacija proračunske postavke teče po planu. 

07244 Vzdrževanje hidrantov  9 . 4 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta je v izplačilo zapadel račun za dela izvedena v letu 2017. Investicijsko vzdrževalna dela na 

hidrantnem omrežju se izvajajo tekom celotnega leta, obračun opravljenih del pa se praviloma opravi ob 

koncu proračunskega leta. 
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07245 Energetsko učinkovita prenova javne 

razsvetljave v MONG 3 . 9 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za sofinanciranje investicij v izločitev prižigališč javne razsvetljave iz 

obstoječih razdelilnih omar Elektro Primorske. 

07246 Investicijska vzdrževalna dela -

ravnanje z odpadno vodo 1 . 1 4 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev bo namenjen obnovi kanalizacije Gortanove ulice - izvajalec del je bil izbran z deli se bo pričelo 

v mesecu juliju, preostala sredstva bodo porabljena glede na nujne potrebne manjše dograditve oziroma 

obnove kanalizacijskega sistema. 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne 

energije za delovanje semaforjev  5 . 1 5 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

porabljena v celoti. 

07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega 

omrežja na TB planoti  4 9 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela na vodovodu Prevalo so zaključena, v fazi je projektiranje hidroforja Prevalo, katerega izgradnja je 

predvidena še v letošnjem letu. Del sredstev bo namenjen obnovi vodovoda v naselju Grgarske Ravne.  

07257 Širitev mreže javne razsvetljave  9 . 9 1 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila širitev mreže JR v Braniku- zaselek Bizjaki in v Lokah.  Naročena je širitev JR v Grgarju. V 

oddaji imamo naročilo osvetlitve ene izmed temnih peš poti na Ledinah. V pripravi je dograditev JR ob 

Cankarjevi  in Gradnikovi ulici v Novi Gorici. Dograjeno bo tudi omrežje JR v Podgozdu in v Grgarju. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. V pripravi je širitev mreže JR ob povezovalni cesti Med Vodopivčevo 

ulico in ulico pri Hrastu. 

Sredstva bodo porabljena v celoti. 

07258 Izboljšanje in razvoj funkcij mestnega 

okolja - mestna tržnica  5 . 7 7 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeno je bilo poročilo o opravljenem vizualnem pregledu nosilnega sistema objekta na Delpinovi 20 v 

Novi Gorici z mnenjem o ustreznosti tega za predvideno novo namembnost. 
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07262 Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v 

Kromberku 2 7 . 3 3 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena je bila izvedba del na investicijskem projektu ureditve meteorne odvodnje na Iztokovi ulici. Po 

izvedbi tehničnega pregleda in odpravi pomanjkljivosti, bo izdelan končni obračun in objekt predan v 

upravljanje oziroma najem javni službi. 

07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju 

na smetišču Stara Gora  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Upravljalec Komunala Nova Gorica d.d. pridobiva odločbo za zaprtje odlagalnega polja. Po pridobitvi 

odločbe je načrtovana izvedba postopka javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo zapiralnih del na 

odlagalnem polju skladno s PZI dokumentacijo. Realizacija je odvisna od pridobitve odločbe. 

07265 Vodovod Vitovlje 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena je bila tretja faza obnove primarnega vodovoda Vitovlje, končna situacija za izvedena dela še ni 

bila izstavljena. V kratkem se bo pričelo s projektiranjem novega vodohrana, začetek izvedbe same 

investicije je predviden ob koncu leta. 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo  2 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namen projektiranja nove prometne ureditve Trga Evrope se je izvedla geodetska storitev - posnetek 

obstoječega stanja in pripravlja se projektna dokumentacija za dopolnjeno prometno ureditev trga. V drugem 

polletju je predvidena izvedba začasne prometne ureditve na območju Trga Evrope. Naročena je PN za 

pripravo IDZ Vstopne točke na severnem delu Solkana.  

07269 LAS - V objemu sonca 1 4 . 0 3 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LAS v objemu sonca je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju 

Strategije lokalnega razvoja danega območja in pridobivanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Sredstva so bila namenjena za vodenje lokalne akcijske skupine (LAS) v objemu sonca, ki jo vodi in 

koordinira Regijska razvojna agencija Severne primorske.  Realizacija je v okviru planiranega. 

07271 Kanalizacija Gradišče  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kanalizacijskega sistema naselja 

Gradišče. 
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07272 Revitalizacija območja ob nekdanji 

meji in  Odvodnik Soča  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bil , kot predfaza izgradnje odvodnika ZBDVs v Sočo, prestavljen plinovod. Glede na 

finančno zahtevnost projekta se projekt pripravlja skladno s pogoji za možnost pridobitve sredstev evropske 

kohezijske politike za obdobje 2014- 2020. Pripravlja se odsek ZBDVs v Sočo od Rejčeve ulice do 

obstoječega odvodnika ob livarni Gostol. 

07273 Celovita prenova osrednje ulice Nove 

Gorice 2 . 1 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za namen premestitve spomenika Graditeljem Nove Gorice, se je izvedla izdelava projektne dokumentacije 

za vzdrževalna dela. Izvedba premestitve same se planira v drugi polovici leta 2018. Realizacijo projektne 

dokumentacije se pričakuje v drugem polletju. 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih projektov 7 . 1 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bili  v okviru proračunske postavke realizirani stroški vezani na pripravo podlag in 

zasnov prioritetnih projektov Izvedbenega načrta TUS in sicer s področja trajnostne mobilnosti (kolesarske 

povezave, sistem izposoje koles,...). V drugem polletju je predvidena priprava podlag za pridobitev 

sofinanciranja prenove in revitalizacije Laščakove vile.  

07275 Krožišče Ajševica  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nosilec investicije preureditve križišča v krožišče je Direkcija RS za investicije, Mestna občina Nova Gorica 

je sofinancer.  MONG je v skladu z dogovorom z DRSI   v marcu 2017 dostavila v recenzijo projektno 

dokumentacijo PZI rekonstrukcije križišča regionalnih cest R2-444/0347 Selo - Nova Gorica in R3-613/1437 

Ajševica Kromberk. Recenzija je bila izpeljana še v lanskem letu. V letošnjem letu je DRSI pričela s 

pridobivanjem potrebnih zemljišč. Investicijska dela so prenesena v pomlad 2019.  Iz tega izhaja, da 

planirana sredstva , ki pokrivajo stroške MONG za prvo fazo izvedbe križišča (sporazum med investitorjem  

in sofinancerjem )  letu 2018 ne bodo potrebna. 

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt obravnava ureditev struge Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom v Prvačini ter 

nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa, ki je bil intervencijsko izveden z namenom  zagotovitve 

ustrezne poplavne varnosti prebivalcev in preprečitve nastajanja materialne škode ob poplavah. Investicija 

predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, zaščite naselja Prvačina pred visokimi vodami Vipave, 

opredeljenih v idejni rešitvi "Prvačina - ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti". 

V prvem polletju je uprava sodelovala pri pripravi strateškega projekta protipoplavne zaščite na obmejnem 

območju Slovenija-Italija - VISFRIM,  v katerega je, kot eden izmed treh ukrepov predvidena umestitev 

investicijskega projekta ter s tem zagotovitev vira sofinanciranja s strani sredstev čezmejnega programa 

Interreg-Slovenija-Italija 2014-2020.    

V prvem polletju so se na projektu izvajale tudi pripravljalne aktivnosti za izvedbo investicije - pridobivanje 

zemljišč, usklajevanje projektne dokumentacije,vezano na novo gradbeno zakonodajo, ki je pričela veljati s 
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1.6.2018. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 

Projekt je prijavljen za EU sredstva, zato so še potrebna usklajevanja.Z rebalansom II proračun MONG za 

leto 2018 se je spremenil naziv proračunske postavke in uskladila dinamika načrtovane izvedbe, skladno s 

prijavo, ki je bila v okviru čezmejnega partnerstva oddana na javni razpis za sofinanciranje strateških 

projektov v okviru programa čezmejnega sodelovanja V-A Interreg Slovenija-Italija. Izvedba same 

investicije je po terminskem planu čezmejnega projekta predvidena v letu 2019. 

07278 Redno vzdrževanje neuporabnega dela 

odlagališča CERO Nova Gorica  1 6 7 . 5 8 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja zaprtega dela 

odlagališča in zagotavljanja predpisanih ukrepov varstva okolja v obdobju od november 2017 do april 2018.  

07279 Subvencioniranje izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav  4 . 0 9 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so porabljena glede na prispele popolne vloge občanov. Do konca junija so bila izvedena 

štiri plačila, v juliju pa še dve. Zanimanje ljudi je veliko, lahko pa postopek od vgradnje čistilne naprave,  

začetka uporabe le-te in pridobitve prvih meritev delovanje naprave - kar je pogoj za pridobitev sredstev, 

traja leto ali več. 

07280 Križišče "Solkanski most" na cesti R2 -

402/1010 Solkan-Most na Soči  1 2 . 0 9 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MONG je v letu 2017 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum o sofinanciranju preureditve 

križišča "Solkanski most" na regionalni cesti R2 402/1010 Solkan-Most čezSočo v km 0,132 oz. R2 

402/1426 Solkan -Gonjače v km 0,00 in lokalne ceste LC 999970Solkan. DRSI je izbrala izvajalca del. 

Tripartitna pogodba o izvedbi med naročnikom DRSI, sofinancerjem MONG in izvajalcem Kolektor CPG 

d.o.o. je bila  podpisana v februarju 2018. Objekt je zaključen. Porabljena sredstva pokrivajo delež MONG 

po prej navedenem sporazumu oz. pogodbi. 

07281 Celovita prenova Cankarjevega 

naselja 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2017 se je nadaljevala priprava enega ključnih projektov Izvedbenega načrta trajnostne 

urbane strategije in predvidenega za sofinanciranje s sredstvi EU v okviru mehanizma celostnih teritorialnih 

naložb (CTN) - Celovita prenova Cankarjevega naselja. 

V okviru proračunske postavke ni bilo realizacije stroškov. Priprava strokovnih podlag je potekala v okviru 

proračunskih postavk za prostorsko načrtovanje. V prvem polletju je bil pripravljena projektna 

dokumentacija IDZ, študija izvedljivosti in vloga na II. stopnjo (Ministrstvo za okolje in prostor)  za 

pridobitev EU sredstev  Prednostne naložbe 6.3, specifičnega cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanih 

območjih. Vloga z vso predpisano dokumentacijo je bila oddana 16.5.2018 sledi usklajevanje z ministrstvom. 

Odločbo o sofinaciranju pričakujemo v septembru 2018. 

V prvem polletju je bil izveden proces komuniciranja z javnostmi in prebivalci Cankarjevega naselja.  



53 

 

07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - 

Ajševica  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 so bila pripravljena izhodišča za pripravo projektne naloge z variantno izvedbo. V letu 2017 smo 

izvedli usklajevanja z Direkcijo RS za infrastrukturo, saj bo bodoča trasa kolesarske steze predstavljala del 

državne kolesarske mreže. Za območje naselja Rožna Dolina je bila izpeljana arhitekturna delavnica za 

"ureditev centra Rožna Dolina"., ki je obravnavala tudi variantne rešitve poteka kolesarske steze. Cilj 

projekta je ureditev oziroma izgradnja kolesarske povezave, ki bo preko preveritve različnih variant izbrana, 

kot optimalna varianta. Trasa je razdeljena na etape. Projekt je vključen v nabor projektov za EU sredstva. V 

letu 2018 predvidena priprava projektne naloge, uskladitev le-te in potrditev na Direkciji RS za 

infrastrukturo. Priprava projekta se, glede na prvotni plan,  zamika v leto 2019. 

07284 LAS - Hiša aleksandrink 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri pripravi projekta, ki obsega investicijo v prenovo hiše Aleksandrink ter programske in promocijske 

aktivnosti v okviru načrtovanega partnerstva projekta LAS, je zaradi zamika objave javnega razpisa LAS v 

objemu sonca za sofinanciranje projektov iz Evropskega kmetijskega sklada prišlo tudi do zamika priprave 

projekta ter projektne dokumentacije. V juniju smo pričeli s pripravo izrisa obstoječega stanja objekta ter 

pripravo IDZ, v nadaljevanju (drugem poletju)  sledi priprava projektne dokumentacije za prenovo objekta   

hiše Aleksandrink. Prenova hiše je predvidena na način z ohranjanjem njenih značilnosti v največji možni 

meri ter ureditev zbirke in priprava programa povezanega z ohranjanjem bivanjske kulture.  

07285 LAS - KUJ.ME Večnamenski objekt 

Lokovec 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 je bil projekt KUJ-ME: center tehniške dediščine v Lokovcu prijavljen na 1. Javni poziv za izbor 

operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V objemu 

sonca iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt KUJ.ME: center tehniške dediščine je 

bil 6. junija 2018 dokončno odobren s stani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Z aktivnostmi 

bomo pričeli v drugi polovici leta 2018. 

07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih 

naprav 7 9 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V poletnih mesecih je predvidena obnova čistilne naprave OŠ in vrtca Šempas. 

07287 Kanalizacija Solkan 1 . 8 3 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je dograditev kanalizacijskega omrežja v delu Ceste IX. Korpusa  - izdelana je bila projektna 

dokumentacija, pridobljene so bile služnosti občanov, in delu ulice Klanec, neposredno nad Kajak centrom - 

v pripravi je projektna dokumentacija. 
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07288 Vodarna Mrzlek 1 . 0 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu se je dokončno izvedlo nadvišanje ograje - dela še niso bila obračunana. Projekt zagotovitve 

rezervnega napajanja vodarne je trenutno še v fazi projektiranja, nabava agregata je predvidena do konca leta. 

07289 Vodovod Sedovec 3 . 8 6 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za potrebe izdelave PZI dokumentacije. Izbran je izvajalec del, z deli se bo 

pričelo v mesecu juliju. 

07290 Kanalizacija Kromberk 3 . 9 9 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V kratkem bo dana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za dograditev kanalizacije Med Trtami, v 

letošnjem letu je predvidena izvedba prve faze navedene investicije.   

07291 Meteorna odvodnja 2 0 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za investicijski projekt je pripravljena projektna dokumentacija. V teku so postopki za pridobitev služnosti za 

nameravan poseg odvodnje meteornih vod širšega območja kompleksa osnovne šole in vrtca, sledi javno 

naročilo za izvedbo del. 

07293 Izvedba projektov na razpisih LAS - V 

objemu sonca 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 in 2019 bo Mestna občino Nova Gorica sodelovala pri petih projektih, ki jih je prijavila na javni 

poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS 

V OBJEMU SONCA iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: 

- DediCenter Rihemberk: Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča trajnostnega turizma 

Goriške - z ureditvami za interpretacijo in vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu in širšega 

območja 

- Hiša Dobre volje: Razvoj mreže Hiš dobre volje 

- Dostopno podeželje: dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju 

- Ino-net-go-on: inovativno razvojno partnerstvo v procesu vzpostavitve poligona za kolesa 

in motorna vozila 

- Enotur: inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske 

Doline 

Z rebalansom 2018 II so se sredstva zmanjšala in se prenašajo na izvedbo projektov v okviru LAS, kjer za 

vsak projekt posebej odpiramo novo proračunsko postavko, zato v prvi polovici leta ni bilo odhodkov. 

07294 Projekti sodelovanja LAS 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru izvajanja LAS so predvidene tudi operacij sodelovanja z drugimi LAS-i v skupnih partnerskih 

operacijah. V LAS – v objemu sonca se načrtujejo operacije sodelovanja, ki bodo izhajale iz opredeljenih 

potreb območja in bodo doprinesle k doseganju ciljev opredeljenih v strategiji lokalnega razvoja. 
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Sodelovanje bo potekalo med LASi, ki se na svojih območjih srečujejo s podobnimi potrebami in zasledujejo 

podobne cilje. 

LAS v objemu sonca bo sodeloval v treh projektih: 

- Pot miru: v okviru operacije želimo območje 1. Svetovne vojne, obogatiti, dvigniti zavedanje in promocijo 

kulturne dediščine 

- Tržna znamka vipavske doline: cilj operacije je dvig dodane vrednosti območja Vipavske doline kot 

turistične destinacije in dvig dodane vrednosti produktov, ki prihajajo s področja 

Vipavske doline 

- Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine: namen projekta je neizkoriščene potenciale izjemne 

biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost in s 

tem doseči podjetniški preboj.  

Projekti se bodo začeli izvajat v drugi polovici leta 2018, večji del pa bo izveden v letu 2019. 

07296 Vodni izvir v Ravnici  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je bila zaključena druga faza obnove vodnega vira s koriti, periščem in kalom v Ravnici. 

Območje Na vodi je bilo vrsto let zanemarjeno. Sanacija je potekala v letih 2017 in 2018. Najprej je bilo 

območje očiščeno vegetacije in nasutij, na ustrezno mesto je bil premeščen tudi ekološki otok. Prav tako je 

bila restavrirana tudi napisna plošča nad izvirom. Nato so bila očiščena korita in zaradi dotrajanosti je bil 

zgrajen nov kamniti zid. Sledilo je popravilo kamnitih stopnic v zidu in ureditev dotoka vode iz izvira do 

korit. V drugi fazi je bil saniran kal z okolico in dostopno potjo, posebna pozornost je bila namenjena 

predstavitvi prvotnega tlaka 'balotaca' ob koritih in izviru. Ureditev predstavlja več kot le obnovo kulturne 

dediščine – obiskovalcem je ponujen zelen, miren in predvsem poučen prostor. Šege in navade so na sodoben 

način, ki ne krni kulturno-zgodovinske pričevalnosti, predstavljeni in približani tudi najmlajšim. Poudarek je 

na didaktični predstavitvi življenja in uporabe kala in korit nekoč. 

 

07297 projekt NEKTEO 3 5 . 4 9 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V obdobju od 1.2.2018 do 31.7.2018 je potekalo tretje poročevalsko obdobje projekta NEKTEO, Interreg 

Slovenija - Avstrija, št. 86,  https://www.nova-gorica.si/projekti/2017032010542633/, ki traja do 31.1.2020.  

V okviru projekta se je v tretjem poročevalskem obdobju izvedla vzpostavitev energetskega nadzornega 

sistema v 8 objektih v širšem sklopu objektov v okviru Mestne občine Nova Gorica (Centralnem vrtcu v 

Novi Gorici, MONG - občinski stavbi, OŠ Čepovan, OŠ Frana Erjavca, POŠ Ledine, OŠ Solkan, POŠ 

Prvačina in ŠP Nova Gorica), ki bo omogočal integracijo podatkov v obstoječ sistem upravljanja z energijo – 

CSRE, ki ga za izvajanje energetskega managementa v primorskih občinah uporablja energetska agencija 

GOLEA.  

19 in 20. marca smo v Novi Gorici organizirali partnersko srečanje, kjer smo projektnim partnerjem 

predstavili Ambasadorja – potujočo mobilno izobraževalno enoto učinkovite rabe energije ter se dogovorili 

glede uporabe le te. Junija smo prikolico registrirali in zavarovali ter jo uspešno dostavili vodilnemu 

partnerju, ki bo izvedel izobraževalno turo po Avstrijskem Koroškem. Izvedli smo tudi partnersko srečanje v 

tretjem poročevalskem obdobju. Projektne aktivnosti so potekale skladno z načrtovanim terminskim načrtom 

projekta, prav tako tudi dinamika porabe sredstev. 

07298 Nakup poslopja in pripada jočih 

površin nekdanjega Kemometala  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju nakup še ni bil realiziran. Urejale so se formalnosti v zvezi z odkupom,  realizacijo se 

pričakuje v drugi polovici leta. 
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07300 Projekt VIPava 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je na projektu  VIPava, ki je financiran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike 2014-2020 in sicer iz prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti 

in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem 

NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami izvajalo pripravljalne aktivnosti. Glavni cilj projekta je 

izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave SI3000226 in 

Vipavski rob SI5000021. V okviru projekta naslavljamo vrste izpostavljene v Programu upravljanja območij 

Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u. Nosilec projekta je Zavod za ribištvo. Mestna občina Nova 

Gorica je eden izmed projektnih partnerjev in je nosilka investicije v izgradnjo prehoda (brv/most) čez 

Vipavo na območju Pekla. Z izgradnjo brvi in izvedbo investicijskih vzdrževalnih del bo vzpostavljena 

krožna tematska pot ob Vipavi. 

07301 Vzpostavljanje povezanega 

kolesarskega omrežja Nove Gorice  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bile izvedene aktivnosti priprave projektne dokumentacije ter priprava vloge na I. 

stopnjo (ZMOS) za pridobitev sredstev za sofinanciranje izvedbe operacije, ki so bile sofinancirane iz 

proračunske postavke Priprava projektov in TUS. Sledi priprava vloge za dokončno potrditev sofinanciranja 

na II. stopnjo (Ministrstvo za infrastrukturo) ter oddaja vloge v drugem polletju 2018. Poraba proračunske 

postavke se bo pričela z odobritvijo CTN operacije s strani Ministrstva za infrastrukturo. 

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz 

vodarne Mrzlek 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu bo naročena študija izvedljivosti z namenom pridobitve optimalne trase novega 

magistralnega voda iz vodarne Mrzlek. 

07303 LAS biking planota 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Biking planota – kolesarjenje po Trnovski in Banjški planoti je bil odobren s strani Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja. Z aktivnostmi bomo pričeli v drugi polovici leta 2018. 

07304 Urbana terasa v borovem gozdičku  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je projektna dokumentacija. V drugem polletju  se predvideva izvedba objekta v Borovem 

gozdičku. 

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku februarja 2017 sta bila na seji Nadzornega odbora za spremljanje Programa Interreg V-A Italija-

Slovenija, soglasno odobrena dva projekta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 

»Isonzo-Soča« in »Salute-Zdravstvo«, katerih skupna vrednost znaša 10 milijonov evrov. Sredstva proračuna 

2018 so namenjena financiranju zaposlitve na projektu ZDRAVJE - sklop sociala. Zaposlena oseba bo 

popravljala dela in naloge na projektu za MONG in določene skupne aktivnosti vseh treh sodelujočih občin v 
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okviru EZTS GO. V prvem polletju so potekale usklajevalne aktivnosti ter priprava opisa DM, objava JR za 

zasedbo delovnega mesta. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi ter posledično začetek nastanka stroška je 

predvidena s 1.8.2018. 

07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne 

odvodnje 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so za zdaj še v celoti neporabljena. Predvideva se realizacija v drugi polovici leta. 

07307 Varna pot v šolo Branik  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2017 so bile obravnavane variantne rešitve "varnega dostopa" do OŠ Branik. Ob upoštevanju gradbene 

dokumentacije in upravnega dovoljenja, na podlagi katerega, se je gradil prizidek k OŠ in na podlagi 

dejanskih potreb učencev OŠ, je bila potrjena končna varianta dostopa do OŠ in sicer po lokalni cesti LC 

001042 Branik -  Preserje. IDZ rešitev je vključevala izvedba pločnika na območju od križišča z regionalno 

cesto R1-204 do priključka za OŠ Branik. Rešitev je usklajena z načrtovanim urejanjem (rekonstrukcijo) 

poslovilnega objekta na pokopališču v Braniku.Trenutno je v izdelavi PZI dokumentacija za prvo in drugo 

fazo ureditve, to je od križišča z državno cesto do priključka za OŠ Branik. V nadaljevanju je predvidena 

izvedba 1. faze, to je od križišča z državno cesto do križišča z javno potjo JP 784101, ki vodi mimo vrtca. V 

nadaljevanju se bo izdelala še PZI dokumentacija za tretjo fazo, to je za javno pot JP 784101 od križišča z 

LC, krožno mimo vrtca do ponovnega priključka na LC Branik - Preserje. 

07308 Ureditev kolesarske poti Šempeter -

Prvačina-Dornberk-Branik 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke v prvem polletju ni bilo izvedenih aktivnostih. V drugem polletju je 

predvidena preveritev izvedljivosti vzpostavitve navedene trase. 

07309 Subvencija cene omrežnine obvezne 

javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v 

MONG 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so za zdaj še v celoti neporabljena. Postavka bo realizirana v celoti. 

08003 Program varstva okolja in 

prilagajanja na podnebne spremembe 5 8 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo realizirali le manjši znesek, v izdelavi pa imamo dokumentacijo PZI za ureditev potoka 

Potok, ki bo zaključena v drugi polovici leta. 
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08004 Akcije na področju trajnostne 

mobilnosti in varstva okolja  4 . 7 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo izvedli štetje kolesarskega in peš prometa na prehodu Kidričeve ulice pri Občinski 

stavbi, ki nam bo služilo kot podlaga za dodatno urejanje tega prehoda, ki bo primeren tudi za kolesarje. 

Ostale aktivnosti v zvezi s to postavko bodo realizirane v drugi polovici leta : izvedba osveščevalne akcije 

Evropski teden mobilnosti (september) in  izvedba  nekaterih trajnih ukrepov s področja trajnostne 

mobilnosti.  

08005 Ekološka merilna postaja  9 9 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo pokrili stroške delovanja in vzdrževanja aplikacije Meteorološki in ekološki 

podatki za Novo Gorico za obdobje julij do december 2017. Stroške gostovanja in vzdrževanja aplikacije 

plačujemo dvakrat letno. 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in 

tal ter viri hrupa 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te postavke še nismo koristili, ker bodo izvedene v drugi polovici leta. Iz te postavke so 

pravkar začeli izvajati monitoring kakovosti kopalne vode na Vogrščku, v jeseni bomo izvedli monitoring 

površinskih vod v MONG.  

08008 Strateški prostorski akti  3 . 1 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S strani podjetja Realis je bila izvedena priprava podatkov namenske rabe in predloga zemljišč za gradnjo 

stavb za vpis v register nepremičnin (v nadaljevanju REN), plačilo je zajemalo tudi celoletno vzdrževanje 

podatkov namenske rabe za REN. 

08009 Izvedbeni prostorski akti  3 . 7 5 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja vodenje postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki so 

predvideni v OPN ali pa se zanje izkaže potreba:  

- OPPN KURJA VAS – izdelane so geodetske podlage za pripravo nove rešitve 

- OPPN KULTURNI CENTER – pobude in strokovne podlage  

- OPPN LAVRIČEVA – osnutek je izdelan  

 

Pogodbe za izdelavo načrtov so zastavljene na ta način, da se po dokončanju posameznega dela načrta tudi 

izda oziroma plača račun za posamezni del, da se posledično tekoče porabljajo sredstva na postavki. Izdelava 

posameznega načrta je  pogojena s številnimi usklajevanji v samem postopku in z nosilci urejanja prostora  

tako, da ni mogoče natančno določiti končnih rokov izdelave načrta ter ni mogoče natančno zastaviti plana za 

porabo sredstev. 
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08010 Delavnice, natečaji in evropski 

programi 5 . 1 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu Igrive arhitekture  se enkrat mesečno izvajajo  delavnice za otroke.  

V tem letu je potekala urbanistično – arhitekturna delavnica v Rožni Dolini in se zaključila z razstavo v 

prostorih krajevne skupnost. 

Izvedla se je delavnica s Fakulteto za arhitekturo na obmejnem območju. 

08021 Trajnostna mobilnost za vse  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na razpisu Ministrstva za okolje in prostor (Podnebni sklad) smo pridobili sredstva v višini 17.446 EUR, ki 

jih bomo porabili za izvedbo osveščevalne akcije trajnostne mobilnosti v Septembru 2018.  

09002 Sofinanciranje in organizacija 

prireditev, praznovanj in prvenstev  8 8 . 4 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večji del sredstev na postavki je bil porabljen za kritje stroškov organizacije Novoletnih prireditev na 

Bevkovem trgu (krasitev mesta, izvedba otroškega programa, honorar izvajalcev za glasbeni program in 

silvestrovanje, stroški najema tehnične opreme, varovanje, požarna straža, NMP, čiščenje, avtorske pravice, 

IPF,...).  

Mestna občina je soorganizirala prireditev Festival živali, ki se je v začetku maja 2018 uspešno izvedla na 

lokaciji travnik pri železniški postaji (vzdolž Kolodvorske ulice). 

Izpeljani sta bili dve sredini kulinarični tržnici Odprte kuhne (25.4. in 30.5.2018), ki sta beležili velik obisk 

in uspehe.  

09004 Prispevek za izvajanje programa 

javnih del 1 0 0 . 0 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2018 je bilo objavljeno eno Javno povabilo za Javna dela, s strani Zavoda RS za zaposlovanje. 

Postavka je bila realizirana v okviru predvidenega. 

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, 

pospeševanje in razvoj kmetijstva  1 . 4 8 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za dodelitev pomoči v kmetijstvu. Prvi del razpisa za pomoči po skupinskih 

izjemah je že zaprt, dokazila pa morajo upravičenci dostaviti do začetka julija. Upravičencem, ki so nam že 

dostavili dokazila o  izvedbi prijavljenih investicij, smo prve pomoči že izplačali. Prejeli smo 34 vlog, od 

katerih je bila ena zavrnjena zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, ostali pa so že prejeli odločbe. Po 

dostavi dokazil bomo nadaljevali s postopkom izplačil pomoči še ostalim upravičencem po skupinskih 

izjemah. Za pomoči de minimis pa je razpis odprt do začetka septembra, realizacija je predvidena v drugem 

polletju. 
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09006 Tekoče obveznosti za področje 

kmetijstva 3 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo davčnih in drugih obveznosti vezanih na lastništvo kmetijskih površin 

in izvedbo prireditve "Festival vrtnic" v zbirki vrtnic na Kostanjevici. 

09007 Sofinanciranje programov društev za 

razvoj podeželja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov  1 . 2 2 0  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izračun BDV (bruto dodana vrednost), ki je obvezna še 5 let po zadnjem 

izplačilu na razpisu pridobljenih sredstev za ureditev nedokončanih komasacij na dveh kompleksih. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse  2 1 . 7 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z določili Zakona o zaščiti živali so lokalne skupnosti dolže poskrbeti za zapuščene živali, najdene 

na njihovm območju. Sredstva so bila porabljena za odlov in oskrbo zapuščenih živali v prvem polletju v 

skladu s planom. 

09018 Priprava projektov za razvoj 

podjetništva  1 0 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetega programa dela za leto 2018, ki je bil sprejet 72. seji skupščine  RRA SEVERNE 

PRIMORSKE z dne 20.3.2018 Mestna občina v letošnjem letu sofinancira naslednje projekta namenjene 

spodbujanju podjetništva in sicer: 

 informacijska pisarna za podjetnike 

 vzpodbujanje podjetništva na šolah in drugih izobraževalnih institucijah 

 podpora inovativnemu okolju 

 

Projekti sofinancirani s strani Mestne občine Nova Gorica so v fazi izvajanja in se zaključijo konec 

letošnjega leta. 

09019 Sofinanciranje strokovnih prireditev 

in projektov za spodbujanje podjetništva  2 . 6 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sodelovanju z Območno obrtno podjetniško zbornico Nova gorica Mestna občina soorganizira oziroma 

finančno podpira  naslednje aktivnosti območno obrtne podjetniške zbornice in sicer: 
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 izdajanje glasila podjetniške novice 

 organizacija dogodka "Dnevi goriške obrti" 

 organizacija ali udeležba na poslovnih srečanjih, sejmih doma in v tujini 

Nekatere aktivnosti oziroma dogodki so že realizirani nekateri pa še bodo do konca letošnjega leta 

09021 Program ustanavljanja tehnoloških 

podjetij - podjetje za prihodnost - PTP 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim programom dela PTP v letu 2018, ki je bil sprejet na seji skupščine družbenikov PTP 

dne 28.3.2018, Mestna občina Nova Gorica sofinancira naslednje aktivnosti Primorskega tehnološkega parka 

in sicer: 

 projekti za razvoj podjetnosti mladih(podjetniško tekmovanje POPRI, podjetniški eksperiment za 

osnovnošolce v osnovnih šolah MONG) 

 projekti v podporo inovativnemu podjetništvu (intenzivne delavnice, promocijsko motivacijski dogodki za 

inovativna podjetja, prilagojena izobraževanja za hiter razvoj inovativnih podjetij) 

Projekti se izvajajo tekom celotnega proračunskega leta. 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih 

nalog 8 . 3 2 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačan je bil prvi zahtevek, ki izhaja iz letne pogodbe o izvajanju in sofinanciranju splošnih razvojnih nalog 

spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko s Posoškim razvojnim centrom.  

09029 Izdelava promocijskega gradiva in 

izvajanje turistične promocije  6 . 9 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke se na podlagi letne pogodbe financira izdajo mesečnika KAM v Novi Gorici in okolici. Postavka 

je realizirana v okviru planiranega. 

09030 Sabotin - Park miru 4 . 8 9 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila deloma porabljena za vzdrževanje Sabotina - parka miru v skladu s pogodbo in sicer za: 

čiščenje poti, kavern, dostopnega mesta do kavern, počivališč in smetnjakov, košnjo, vzdrževanje 

označevalnih tabel, klopi, miz, ograj, piramid,  kažipotov in informacijskih tabel ter računalniške opreme in 

makete v prvem polletju. 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 5 4 . 9 6 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je bil izdelan kip filmskega in gledališkega ustvarjalca Jožeta Babiča, odplačana so bila 

neamortizirana vlaganja Planinskega društva Brda zaradi pridobitve nekdanje stražnice na Sabotinu, 

dokončana je bila dokumentacija za sanacijo in ureditev vzletišča Lijak ter druga manjša urejanja za 

izboljšanje turistične infrastrukture.  
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09034 Sredstva za programe Turistične zveze 

- TIC Nova Gorica 1 3 1 . 8 9 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila na podlagi letne pogodbe nakazana Turistični zvezi TIC Nova Gorica na podlagi zahtevkov 

in dokazil o opravljenih in plačanih delih skladno s programom dela TZ TIC Nova Gorica. 

09035 Sredstva za programe - Turistična 

društva  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova 

Gorica v letu 2018. Na razpis je prispelo 16 vlog, izdane so bile odločbe o dodelitvi sredstev ter v podpis so 

bile poslane pogodbe o sofinanciranju. Do sedaj je bilo vrnjenih 13 podpisanih pogodb, pričakujemo še tri. 

Sredstva bodo turističnim društvom izplačana na podlagi utemeljenih zahtevkov in dokazil v drugi polovici 

leta 2018. 

09047 Gospodarjenje z gozdovi  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

polovici leta. 

09049 Promocija vinske ceste  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za tradicionalno prireditev "Utrinki v kozarcu 2018", ki bo kot običajno v avgustu. 

Realizacija je predvidena v drugem polletju. 

09056 Izvajanje nalog - Regionalna 

destinacijska turistična organizacija  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila podpisana pogodba za izdelavo dosjeja za kandidaturo dediščine prve svetovne vojne 

na Unescov seznam svetovne dediščine. Stroški bodo nastali v drugi polovici leta.   

09062 Mednarodno gospodarsko sodelovanje  0  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru  postavke Mestna občina Nova Gorica sofinancira aktivnosti  povezane z organizacijo in 

koordinacijo gospodarskih delegacij  ter organizacijo in izvedbo poslovnih konferenc. Večina razpoložljivih 

sredstev  pa je namenjena pripravi regijskega projekta "Internacionalizacija SP regij", ki ga koordinira in vodi 

agencija ROD in RRA Nova Gorica. V letošnjem letu se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti: 

 priprava paketa informacij-investicijske priložnosti območja SP regije z oblikovanjem spletne strani v več 

jezikih (to je že realizirano) 

 priprava gradiva za predstavitev regijskih projektov      
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09064 Priprava mednarodnih in regionalnih 

projektov 2 . 2 8 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva na postavki so bila v prvem polletju koriščena v nižjem znesku do planiranega. V delu 

smo poravnali račune za izvedene aktivnosti pomoči pri pripravi prijave projekta Restaura ter za pomoč pri 

pripravi projekta na razpis Norveškega mehanizma. V prihodnje je planiran dodaten angažma zunanjih 

sodelavcev za pripravo mednarodnih, čezmejnih in regionalnih projektov (Norveški mehanizem). 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo razdeljena v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo v Mestni občini Nova Gorica v drugi polovici leta. 

09069 Ureditev večnamenskega 

prireditvenega prostora Vitovlje - 1.faza 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dokončana je bila projektna dokumentacija idejni projekt (IDZ) »Prireditveni prostor Vitovlje«. IDZ je 

zasnovana tako, da se projekt lahko izvede v več fazah, pri čemer bo uporaba prostora možna po izvedbi 

posamezne faze. V naslednjih dveh letih je predvidena uskladitev investicije z OPN ter priprava nadaljnje 

projektne dokumentacije (PGD, PZI) ter zagotovitev virov financiranja za izvedbo. V prvem polletju ni 

finančne realizacije. 

09070 Finančne spodbude podjetnikom - 

Subvencioniranje komunalnega prispevka 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razpis za sofinanciranje plačila komunalnega prispevka je bil objavljen v aprilu letošnjega leta . Razpis je 

odprt do 16.11. 2018, zato sredstva se niso realizirana. 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - 

Spodbujanje začetnih investicij in investicij 

v razširjanje dejavnosti in razvoj  8 . 0 1 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za spodbujanje investicij se je zaključil 7.5. 2018. Na razpis se je prijavilo 28 podjetnikov  

Prejemniki sredstev imajo čas do 16.9. 2018 realizirati prijavljene investicije. 

09072 Finančne spodbude podjetnikom - 

Spodbujanje projektov inovacij  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij se je zaključil 7.5. 2018.  Na razpis so prispele tri vloge. Za 

realizacijo prijavljenih projektov je čas do 16.9. 2018.  
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09073 Finančne spodbude podjetnikom - 

Zagon novih inovativnih podjetij  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na razpis za zagon novih inovativnih podjetij se je prijavilo eno  podjetje  iz  Primorskega tehnološkega 

parka.  Rok za realizacijo aktivnosti je 16.9. 2018. 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – 

Spodbujanje promocijskih aktivnosti 

podjetij 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javni razpis  za spodbujanje promocijskih aktivnosti, ki se je zaključil 7.5. 2018 je prispelo 15 vlog. Ena 

vloga je bila zavrnjena.  Rok za realizacijo aktivnosti je 16.9. 2018.  

09075 Finančne spodbude podjetnikom – 

Nova delovna mesta in samozaposlitve  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javni razpis za spodbujanje novih delovnih mest  je prispelo pet  prijav, ki je ustrezala razpisnim 

pogojem. Rok za realizacijo zaposlitve je 16.9. 2018.  

09076 Sredstva iz koncesnine državnih 

gozdov 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

09077 Prijava na evropske razpise - 

strateško razvojna partnerstva  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Na javni razpis za sofinanciranje prijav podjetij povezanih v strateško razvojno inovativna partnerstva ni 

prispela nobena vloga. Presežek sredstev bomo namenili za financiranje ostalih razpisov za spodbujanje 

podjetništva. 

09078 ROSIE 1 6 . 4 7 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 je potekalo drugo obdobje projekta ROSIE, Interreg Central Europe, 

CE1004,  https://www.nova-gorica.si/projekti/2018011912264042/, ki traja do 30.6.2020.  

Predstavniki Mestne občine Nova Gorica, Primorskega tehnološkega parka ter Območne obrtno-podjetniške 

zbornice Ajdovščina so se udeležili drugega dela usposabljanja s področja odgovornega inoviranja malih in 

srednjih podjetij. Mestna občina Nova Gorica je z Gospodarsko zbornico Slovenije sodelovala pri 

organizaciji predstavitve koncepta odgovornega inoviranja, ki je potekala 23.5.2018 v Ajdovščini v okviru 

XXIII. Srečanja gospodarstvenikov Primorske, ter objavi Javnega poziva za sodelovanje malih in srednje 

velikih podjetij v programu »Odgovorno inoviranje«. Program in javni poziv sta objavljena na strani 
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https://www.nova-gorica.si/koledar-dogodkov/2018-05-23/2018050909185670/Odgovorno-inoviranje-za-

mala-in-srednje-velika-inovativna-podjetja/. Projektne aktivnosti so potekale skladno z načrtovanim 

terminskim načrtom projekta, prav tako tudi dinamika porabe sredstev. 

09079 INNOWISE 1 8 . 2 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 je potekalo drugo obdobje projekta INNO-WISEs, Interreg Central 

Europe, CE1223, https://www.nova-gorica.si/projekti/2018020209415792/, ki traja do 30.6.2020.  V okviru 

projekta so bila izvedena srečanja z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi deležniki, ki so pomembni za 

načrtovanje razvoja socialnega podjetništva na območju Mestne občine Nova Gorica in Goriške statistične 

regije. Najbolj odmevno je bilo srečanje javnega sektorja, gospodarstva, socialne ekonomije in zainteresirane 

javnosti »Z odgovornim nakupom prispevam k družbenim učinkom«, ki je potekalo 29.5.2018 v veliki 

dvorani Mestne občine Nova Gorica. Gradivo dogodka je objavljeno na spletni strani https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/RESPONSIBLE-BUYERS-SOCIAL-IMPACTS-.html. Dogodka so se udeležili tudi 

lokalnih in državni predstavniki, ki v socialnem podjetništvu vidijo potencial za reševanje problematike 

brezposelnosti mladih in ranljivih skupin ter drugih izzivov lokalnih skupnosti. Projektne aktivnosti so 

potekale skladno z načrtovanim terminskim načrtom projekta, prav tako tudi dinamika porabe sredstev. 

09080 Poslovna cona Kromberk 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nakup zemljišča je potrebno urediti zemljiško - knjižna stanja. Postopki tečejo, realizacija pa se pričakuje 

v drugi polovici leta. 

09081 Ureditev vaškega jedra Lokve  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem poletju so bile urejene formalnosti za odkup zemljišča z namenom ureditve vaškega jedra. V okviru 

proračunske postavke so urejene formalnosti za ustrezno čiščenje opuščene cisterne nekdanje bencinske 

postaje ter izkop cisterne, odvoz na deponijo  in zasip območja izkopa. Navedeno bo izvedeno konec julija. 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 9 . 9 9 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini 

Nova Gorica se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo programi s področja zasvojenosti, ki 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.  Del sredstev 

je bil prejemnikom na razpisu nakazan kot predplačilo, preostanek sredstev se nakaže po dostavi poročil o 

izvajanju programov in ustreznih dokazil. 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za 

nezavarovane osebe 9 7 . 4 0 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa občini obveznost, da krije stroške 

obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. V 

skladu z veljavno zakonodajo so tako zavarovani državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v 

mestni občini in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v mestni občini ter otroci do 18. leta starosti, 

ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne 

izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. 

Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja smo vezani na 

odločbe pristojnega centra za socialno delo. Število zavarovancev se zaradi spremembe statusa 
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(brezposelnosti, zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja.  

Financiranje poteka po planu.  

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba  3 0 . 0 1 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je organizacija in skrb za 

pravilno delovanje mrliško pregledne službe zakonska obveza občine.  

 

V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma 

nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Za izvajanje 

mrliško pregledne je sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica. V skladu s 

pogodbo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica zagotavljajo sredstva za 

nemoteno izvajanje mrliško pregledne službe - stalna pripravljenost dveh upokojenih zdravnikov in sredstva 

za vsak opravljen mrliški ogled. 

Poleg mrliških ogledov je občina dolžna plačevati tudi stroške sanitarnih obdukcij ter storitve povezane s 

prevzemi pokojnih in prevoze na obdukcijo. Obdukcije se izvajajo na Inštitutu za sodno medicino v 

Ljubljani.   

Financiranje poteka po planu.  

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej  6 . 5 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje načrtovanih programov je potekalo po planu in skladno z zastavljenimi cilji. V prvem polletju je 

bila med drugim postavljena razstava ob 60-letnici Klavdija Tutte. 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje načrtovanega programa je potekalo po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izvedena so bila 

predavanja s področja likovnih umetnosti, predstavitve knjig, predstavitev filma kot umetniškega dela ipd. 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja  3 8 . 2 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriškega muzeja je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva se nakazuje na 

osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo zaposlenih ter na 

osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10017 Delovanje Galerije 1 9 . 7 0 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Galerije je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Izvedel se je prvi del razstavnega 

programa, drugi del programa ter poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta. Sredstva so 

se namenila za pripravo katalogov, vabil, za kritike, prevode, lektorje, prevoz umetnin, zavarovanje del, 

oglaševanje ipd. 

10018 Galerija - nakup likovnih del 4 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bili izvedeni načrtovani nakupi umetniški del avtoric Lučke Šparovec in Katje Felle. 

Sredstva so bila v celoti porabljena. 
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10019 Akcije v kulturi - GK 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani program se je izvajal po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Izvedene so bile delavnice, 

predstavitve knjig, predavanja, razstave, predstave za otroke, Goriški dnevi knjige, glasbeni nastopi ipd. 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 4 8 . 8 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup knjižničnega gradiva je potekal po planu. Sredstva se nakazujejo skladno s prejetimi zahtevki in 

poročili o nakupu in porabi sredstev. 

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica 4 5 4 . 6 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriške knjižnice je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva se nakazuje na 

osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo zaposlenih ter na 

osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova 

Gorica 1 5 3 . 7 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Kulturnega doma je potekalo po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva se nakazuje na 

osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo zaposlenih ter na 

osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova 

Gorica 1 9 . 5 0 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje programa je potekalo po planu, v prvem polletju so bili izvedeni programi v okviru Amaterskega 

mladinskega odra in Goriškega vrtiljaka. 

10033 Kinematografija - ART film 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program ART filma in Filmskega gledališča se je izvajal po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Poraba 

sredstev je predvidena v drugem polletju. 

10036 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - Goriški muzej  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba proračunskih sredstev je načrtovana v drugem polletju. 
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10037 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - Goriška knjižnica  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba proračunskih sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - Kulturni dom 8 . 5 2 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bilo nabavljeno projekcijsko platno. 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa in druge načrtovane aktivnosti so se 

izvajale po planu, poraba sredstev je predvidena v drugem polletju. 

10045 Sofinanciranje programov tehnične 

kulture 2 7 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki so organizirani znotraj 

OZOTK-a oziroma drugih izvajalcev, skladno z določili veljavnega odloka in letnega programa tehnične 

kulture. Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe 

javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. Izvedba financiranja teče po planu. 

10047 Program športa - sofinanciranje 

programov klubov in društev  1 7 6 . 2 3 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. Sredstva se 

nakazujejo klubom po ključu 50% ob podpisu pogodbe, preostali del pa po predložitvi verodostojnih 

računovodskih listin ter plačilih le teh. Le za prijavitelje, katerim so bila odobrena sredstva v višini več kot 

20.000 € se ob podpisu pogodbe nakaže 20% odobrenih sredstev, razlika pa po predložitvi ustreznih poročil. 

Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka v večjem delu realizirana v drugi polovici leta. Izvedba 

financiranja teče po planu. 

10048 Večje športne prireditve  4 . 5 8 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem športnih programov, prijavljenih na javni razpis. Sredstva se 

nakazujejo klubom po realizaciji prireditve na podlagi poročila. Ker je izvedba večine prireditev planirana za 

sredino oziroma konec leta bo postavka  realizirana v drugi polovici leta. 
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10049 Delovanje Javnega zavoda za šport 

Nova Gorica 2 0 0 . 3 2 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za materialne stroške delovanja zavoda in plače 

zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesečnih najav. Izvedba financiranja teče po planu. 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih 

objektov 1 0 . 5 5 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je bil skladno s sklenjeno letno pogodbo namenjen za vzdrževanje letnega bazenskega kompleksa. 

Realizacija teče po planu, razlika bo izvedena v drugi polovici leta. 

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje 

otroških in športnih igrišč  2 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba poteka skladno s planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo najema zemljišča 

potrebnega za pristajanje padalcev na Lijaku. Izvedla se je tudi sanacija športnega igrišča na Pristavi, rok za 

plačilo pa zapade v mesecu juliju. 

Realizacija ostalega dela postavke je planirana v drugi polovici leta. 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in 

šolskih otrok  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so sredstva namenjena za obdarovanje otrok v vrtcih ter v prvi triadi osnovne šole ob 

koncu leta. Realizacija sredstev bo izvedena kot običajno v drugi polovici leta.   

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov in projektov 2 1 . 5 1 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroških in mladinskih programov in projektov, prijavljenih na 

javni razpis. Sredstva se nakazujejo po ključu 50% ob podpisu pogodbe, preostali del pa po predložitvi 

verodostojnih računovodskih listin ter plačilih le teh. Le za prijavitelje, katerim so bila odobrena sredstva v 

višini več kot 20.000 € se ob podpisu pogodbe nakaže 20% odobrenih sredstev, razlika pa po predložitvi 

ustreznih poročil. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka realizirana v drugi polovici leta. 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova 

Gorica 9 8 . 2 5 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih ter za materialne stroške 

delovanja javnega zavoda, E-hiše in medgeneracijskega centra v Čepovanu. Nakazila potekajo na podlagi 

mesečnih najav. Izvedba financiranja teče po planu. 
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10071 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - Mladinski center 1 . 5 1 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila delno realizirana v mesecu marcu 2018 in sicer za namen nakupa opreme v MC 

Nova Gorica. Nabava predvidene opreme za potrebe E-hiše ter za vzdrževanje medgeneracijskega centra v 

Čepovanu je predvideno v drugi polovici leta.  

10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih 

občinah in zasebnih vrtcih  1 6 7 . 5 7 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je dolžna skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno delo 

zagotavljati sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev tudi za otroke, ki so 

vključeni v javne vrtce v drugih občinah in v zasebne vrtce. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0 % 

do 77 % cene programa.  

Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 

imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo dodatne ugodnosti, skladno s 

sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in sicer: 

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

- začasni izpis. 

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni 

občini Nova Gorica  1 . 9 2 3 . 2 9 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Nova Gorica.  

V šolskem letu 2017/18 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1.277 otrok, v 

66 oddelkih.  

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje predšolske vzgoje otrok, ki so vključeni 

v javne vrtce v Mestni občini Nova Gorica in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in 

zneskom, ki se z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Sredstva se zagotavljajo po 

posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen 

programov. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0 % do 77 % cene programa. O tej pravici odločajo 

pristojni centri za socialno delo. 

Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 

imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo dodatne ugodnosti, skladno s 

sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in sicer: 

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

- začasni izpis. 

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 
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10077 Vrtec Šempas  3 . 5 7 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena je bila izvedba predvidenih del. 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - vrtci 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o vrtcih, smo v proračunu zagotovili sredstva za nakup opreme in investicijsko 

vzdrževalna dela v javnih vrtcih, ki se v glavnem izvajajo v poletnih mesecih.  

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

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

10082 Dejavnost osnovnih šol  3 3 1 . 0 0 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2017/18 vključeno sledeče 

število učencev: 

1. Branik: 8 oddelkov, 119 učencev. 

2. Čepovan: 5 oddelkov, 51 učencev. 

3. Dornberk: 13 oddelkov, 251 učencev. 

    POŠ Prvačina: 3 oddelki, 46 učencev. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 25 oddelkov, 622 učencev. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 20 oddelkov, 500 učencev. 

    POŠ Ledine: 12 oddelkov, 289 učencev. 

6. Solkan: 21 oddelkov, 498 učencev. 

    POŠ Trnovo: 2 oddelka, 20 učencev. 

    POŠ Grgar: 4 oddelki, 56 učencev. 

7. Šempas: 18 oddelkov, 310 učencev. 

8. Kozara Nova Gorica: 7 oddelkov, 48 učencev. 

V vse osnovne šole je vključenih 2.810 učencev, v 138 oddelkih. V primerjavi s preteklim šolskim letom se 

je število povečalo za 5 oddelkov oziroma za 88 učencev.  

Povečanje števila učencev je najbolj opazno na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica (povečanje za 29 učencev) 

in OŠ Šempas (povečanje za 23 učencev).  

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

mobilna služba. 

Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občino. 

Ministrstvo zagotavlja sredstva za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke na podlagi 

sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku ter del materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa.  

 

Mestna občina Nova Gorica financira: 

- preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo na osnovi števila 

oddelkov in učencev po posameznih šolah. Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica se dodatno zagotovi 

27.690,00 EUR, zaradi   nadstandardnih površin športne dvorane; 

- sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi in normativi. 

Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 14,64 delavcev, za katere je potrebno mesečno zagotoviti 

32.942,17 EUR oziroma 395.306,04 EUR letno.  
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Zaposleni predstavljajo:  

-    druge strokovne delavce v 1. razredih, ki se financirajo na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine 

Nova Gorica št. 64-11/2002-6 z dne 17.07.2003 in št. 600-10/2013-4 z dne 30.05.2013.  

Z uvedbo devetletnega programa v osnovnih šolah (v letu 2003) je Mestna občina Nova Gorica učencem 1. 

razredov  zagotavljala enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bo še naprej 

sofinancirala delovno obveznost drugega strokovnega delavca v 1. razredu v deležu do polne zaposlitve 

oziroma do deleža, ki ga financira država, skladno s sprejetim sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova 

Gorica.  

 

-    svetovalne delavce, kuharje, voznike in druge delavce, ki se financirajo na osnovi sklepa župana Mestne 

občine Nova Gorica št. 600-10/2013-14 z dne 22.02.2018. 

Mestna občina Nova Gorica bo osnovnim šolam še naprej zagotavljala sredstva za nadstandardno zaposlene 

delavce, ne bo pa zagotavljala sredstev za nove zaposlitve in nadomeščanje delavcev, ki se upokojijo, odidejo 

na dopust, drugo delovno mesto ali odidejo iz javnega zavoda. V primeru, da osnovna šola razpolaga s 

prostim delovnim mestom (oz. deležem), ki bo financirano iz državnega proračuna, se nadstandardno 

zaposlene delavce prerazporedi na ta prosta delovna mesta, za katere izpolnjujejo pogoje. Obveza glede 

prerazporeditev ne velja za zaposlitve voznikov, ki izvajajo prevoze učencev, skladno s 56. členom Zakona o 

osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 - ZUJF, 63/2013, 

46/2016 - ZOFVI-K, 49/2016 - popr.).  

 

Po posameznih osnovnih šolah je sledeče število dodatno zaposlenih: 

1. Branik: 1,04 delavcev, vrednost 2.490,12 EUR mesečno.  

2. Čepovan: 1,14 delavcev, vrednost 2.116,68 EUR mesečno. 

3. Dornberk: 0,52 delavcev, vrednost 869,00 EUR mesečno. 

4. F. Erjavca Nova Gorica: 2,86 delavcev, vrednost 5.705,21 EUR mesečno. 

5. M. Štrukelj Nova Gorica: 4,3 delavcev, vrednost 11.193,81 EUR mesečno. 

6. Solkan:  2,55 delavcev, vrednost  5.206,10 EUR mesečno. 

7. Šempas:  1,13 delavcev, vrednost 3.274,67 EUR mesečno. 

8. Kozara Nova Gorica: 1,10 delavcev, vrednost 2.086,58 EUR mesečno.   

 

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

sklepa župana Mestne občine Nova Gorica. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme - OŠ 8 0 . 7 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, smo v proračunu zagotovili sredstva 

za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v osnovnih šolah, ki se v glavnem izvajajo v poletnih 

mesecih. 

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov in letnih pogodb. 

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

10090 Delovanje Glasbene šole Nova 

Gorica 1 7 . 6 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri Gorici. V 

Glasbeno šolo je vključenih skupno 640 učencev v 34 oddelkih. Skladno z letno pogodbo, smo zagotavljali 

sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz na 
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delo), ki jih določa zakon in sredstva za sofinanciranje nadstandarda.  

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov. 

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

10093 Sredstva za programe visokega šolstva 

- Univerza 2 6 . 8 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Univerzi v Novi Gorici zagotovili sredstva za sofinanciranje dveh 

študijskih programov Akademije umetnosti v Gorici, v Italiji, v katere je v š. l. 2017/18 vključenih skupaj 55 

študentov, od tega 2 študenta s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica in sicer: 

 

- Digitalne umetnosti in prakse 1. stopnja: 

1. letnik:   11 študentov 

2. letnik:   12 študentov 

3. letnik:   14 študentov 

absolventi: 4 študenti 

SKUPAJ:  41 študentov 

 

- Medijske umetnosti in prakse 2. stopnja: 

1. letnik:     2 študenta 

2. letnik:     6 študentov 

absolventi: 6 študentov 

SKUPAJ: 14 študentov 

 

Cilj izvajanja je upoštevanje veljavne letne pogodbe. 

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

10094 Sredstva za delovanje - visoko šolstvo 

- VIRS 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (v nadaljevanju: VIRS) je  pripravil Finančni načrt 

za leto 2018, h kateremu je Mestna občina Nova Gorica podala mnenje, skladno s točko 4.2. Pogodbe o 

ustanovitvi zavoda VIRS in Aneksa št. 1 k pogodbi. Letna pogodba je v usklajevanju. 

10101 Prevozi učencev  2 9 4 . 2 8 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Cilj izvajanja je upoštevanje zakonskih predpisov, sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Mestne občine Nova Gorica in podpisanih pogodb. 

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

 

10103 Pomoč za novorojence  6 1 . 0 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica so starši ob izpolnjevanju 
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pogojev določenih z odlokom upravičeni do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Znesek enkratne 

denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša po veljavnem odloku 500,00 EUR. Do pomoči so upravičeni starši 

otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima skupaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni 

občini Nova Gorica. 

10105 Financiranje družinskega 

pomočnika  4 2 . 4 6 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega 

pomočnika. Mestna občina je v prvih treh mesecih  leta 2018 zagotavljala mesečno sredstva za 8 družinskih 

pomočnikov. Od aprila 2018 dalje pa zagotavlja sredstva za 9 družinskih pomočnikov.  

Ker se je povečalo število upravičencev do financiranja pravic družinskega pomočnika, je poraba sredstev v 

prvi polovici leta nekoliko večja od planirane porabe.  

10106 Regresiranje oskrbe v domovih 

ostarelih 3 2 4 . 5 2 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialno varstvenih 

zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O 

upravičenosti do sofinanciranja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči 

pristojni center za socialno delo.  

V prvi polovici leta 2018 smo plačevali domsko oskrbo v povprečju za 79 občank in občanov v 19 domovih 

upokojencev. Število novih upravičencev do doplačila storitve institucionalnega varstva se je v primerjavi z 

letom 2017 povečalo. V letu 2017 je bilo novih upravičencev 13, v letu 2018 pa je bilo do maja le teh že 12. 

V povprečju pa je število občank in občanov v primerjavi z letom 2017 približno enako, saj je potrebno 

upoštevati tudi umrljivost upravičencev do doplačila. V povprečju smo v prvi polovici leta 2017 doplačevali 

domsko oskrbo 72 občankam in občanom, v prvi polovici leta 2018 pa domsko oskrbo doplačuje 79 

občankam in občanom  

V okviru proračunske postavke se krijejo tudi stroški bivanja v stanovanjski skupini, ki ni organizirana v 

okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v stanovanjski skupini je občanom priznana z odločbo 

v skladu z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica. Občina je v prvem polletju 

sofinancirala bivanje v stanovanjskih skupinah 9 občanom, kar je za 5 občanov več kot v letu 2017. 

Poraba sredstev je v prvi polovici leta 2018 višja od planirane, pričakovati je potrebno povišanje sredstev na 

postavki.   

10108 Subvencije stanarin po 

stanovanjskemu zakonu 8 7 . 1 6 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni center za socialno delo. S 

Stanovanjskim skladom Mestne občine Nova Gorica je za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena 

letna pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe nakazujejo mesečno za pretekli 

mesec.  

Sofinanciranje poteka po planu.  
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10109 Enkratne denarne socialne pomoči 

zaradi materialne ogroženosti  5 0 . 6 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica že vrsto let v okviru občinske denarne socialne pomoči pomaga materialno, 

socialno ali kako drugače ogroženim posameznikom in družinam v občini. Upravičenci, kriteriji in postopki 

dodeljevanja in izplačevanja pomoči so določeni z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini 

Nova Gorica. Višina denarne socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. 

družine.  

10110 Pogrebni stroški  8 5 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se 

na osnovi podatkov pridobljenih s strani Upravne enote Nova Gorica in Centra za socialno delo Nova Gorica, 

pogreb v najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev. 

Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. je sklenjena letna pogodba o financiranju osnovnih pogrebov. V 

prvi polovici leta je bil opravljen en osnovi pogreb.  

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega 

križa  1 6 . 2 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva se namenjajo za delovanje in izvajanje programa Območnega združenja Rdečega križa 

Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja občinam nalaga Zakon o Rdečem križu Slovenije. Z izvajalcem je 

sklenjena letna pogodba. Sredstva se v skladu s pogodbo izplačujejo za delovanje in programe, ki obsegajo 

oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov, družin in skupin prebivalstva z različnimi oblikami 

materialne pomoči, programi krvodajalstva in darovanja organov, nastanitveno enoto, skrb za boljšo 

kakovost starejših in otrok, ekipo prve pomoči in projekt "Donirana hrana", na podlagi zahtevkov v četrtinah 

in mesečno za plačilo toplih obrokov za socialno ogrožene občane.  

Financiranje poteka po planu.  

10130 Najemnina prostorov za VIRS 3 5 . 6 7 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

obratovalne stroške za VIRS.  

10143 Program Kulturnega doma 3 4 . 1 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je glasbeni program (Glasbeni abonma, Izvenabonmajska ponudba, Grajske harmonije, 

Glasbena mladina) izvajal po planu in skladno z načrtovanimi cilji. Sredstva so bila delno porabljena na 

osnovi prejetih zahtevkov z ustreznimi dokazili. 

10145 Sofinanciranje kulturnih projektov 4 0 . 2 4 5  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica, izdane so bile 

odločbe ter podpisane pogodbe z izvajalci. Del sredstev je bil prijaviteljem skladno s pogodbo že nakazan. 
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10146 Materialni stroški za športne objekte - 

Javni zavod za šport  1 2 7 . 6 4 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in športno 

rekreativno vadbo. Poleg tega pa je zajeto tudi financiranje dela letnega programa športa, ki ni stvar javnega 

razpisa (šolska športna tekmovanja, plavalno opismenjevanje otrok,…) ter športno rekreativne prireditve. 

Izvedba poteka skladno s planom 

10148 Sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva 4 9 . 4 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ureja 

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

in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne 

dejavnost. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2018 je ta zaključen. Z izvajalci so bile 

podpisane pogodbe, na podlagi katerih so bila izplačana sredstva za programe/projekte v višini 50 % 

odobrenih sredstev. Preostanek sredstev pa bo izvajalcem nakazan po dostavi ustreznega končnega/delnega 

poročila o izvedbi sofinanciranih programov in projektov. 

Financiranje poteka po planu.  

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva 

za programe 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica se je izvajal po planu in skladno z 

načrtovanimi cilji. V prvem polletju so bila sredstva delno porabljena za izvajanje strokovnih in 

organizacijskih del ter območnega in medobmočnega programa. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje 

kulturnih programov, poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta, po prejemu zahtevkov in ustreznih 

poročil. 

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - 

sofinanciranje delovanja 1 9 . 0 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Nova Gorica, je potekalo po planu in skladno z 

načrtovanimi cilji. Sredstva se nakazuje na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in 

stroške povezane s plačo zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10151 Program Pomoč na domu  2 2 1 . 7 5 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dom upokojencev Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu izvajalec socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Zakon o socialnem varstvu določa, da se storitev 

financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je 

upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Z izvajalcem storitve je sklenjena 

letna pogodba. 

Sofinanciranje poteka po planu. 



77 

 

10153 Telovadnica Dornberk 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izpeljava pomanjkljivosti po primopredaji se še ni končala, saj je potrebno izvesti dodatno naročilo izvajalcu 

za odpravo novo odkritih napak, ki jih v izvedenih aktivnostih ob prejšnji odpravi naročnik in nadzornik nista 

zaznala. Predvideva se takojšnje naročilo in ustrezna dopolnitev zahtevka v postopku unovčitve bančne 

garancije. V postopku javnega naročila je tudi naročilo vezano na dokončanje objekta z notranjo opremo. 

10158 Investicija Glasbena šola Nova Gorica 

- II faza 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V polovici leta 2018 je bil izbran projektant in naročena projektna dokumentacija Dopolnitve projekta PZI (iz 

leta 2010) kot skladno z veljavnim PURES-om (Pravilnikom o učinkoviti rabe energije v stavbah). Na slednji 

nalogi je predana idejna zasnova projektnih rešitev, po potrditvi slednje se izdela projekt za izvedbo.   

10163 Sofinanciranje posameznih 

zdravstvenih dejavnosti  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega varstva v 

pristojnosti občin/e. 

V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante Čepovan in program Centra za zdravljenje 

odvisnosti. V Čepovanu delujeta tako splošna kot zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, 

ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in 

Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2018 se s strani mestne 

občine namenjajo sredstva za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan in za sofinanciranje Centra za 

zdravljenje  odvisnosti – slednjega sofinancirajo občine Severno Primorske (Goriške razvojne) regije. 

Pogodbe o sofinanciranju ambulante Čepovan in Centra za zdravljenje odvisnosti so bile podpisane, sredstva 

bodo nakazana po prejemu poročila s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in Zobozdravstveno 

varstvo proti koncu leta.  

10165 Vila Rafut 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) ter Mestno občino Nova Gorica 

potekajo aktivnosti za prenos nepremičnin v lasti MIZŠ na Mestno občino Nova Gorica.  

V okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki je naročena izdelava programa celostne 

revitalizacije parka z vilo Rafut na Pristavi.  

10169 Optimizacija in aktivacija površin 

športnega parka Nova Gorica- Izgradnja 

pokritega bazena 6 4 . 7 8 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2017 se je nadaljevala priprava  enega ključnih projektov Izvedbenega načrta trajnostne 

urbane strategije in predvidenega za sofinanciranje s sredstvi EU v okviru mehanizma celostnih teritorialnih 

naložb (CTN). 

V okviru proračunske postavke ni bilo realizacije stroškov. Priprava strokovnih podlag je potekala v okviru 

proračunskih postavk za pripravo projektov - urejanje športnega parka in na postavki Pokriti bazen. Z namero 
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prijave na razpis za pridobitev sredstev CTN smo investiciji združili v povezan, zaključen investicijski 

projekt. tako smo v prvem polletju pripravili projektni predlog, investicijska dokumentacija ter vloga na 

Povabilo ZMOSa za predložitev vlog za sofinanciranje operacij Prednostne naložbe 6.3, specifičnega cilja 1: 

Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. Vloga z vso predpisano dokumentacijo je bila uspešno oddana 

26.6.2017. 

Oddana je bila vloga za sofinanciranje na II. stopnjo - Ministrstvo za okolje in prostor. Realizacija 

proračunske postavke je pogojena z pridobitvijo odločbe o sofinanciranju, kar se bo zamaknilo v leto 2018 

oz. 2019. 

10175 Program Mladinskega centra 2 7 . 5 1 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke so zajeta sredstva, potrebna za izvajanje programa dela mladinskega centra 

ter drugih materialnih stroškov delovanja zavoda ter za izvajanje programa Nova Gorica – otrokom prijazno 

Unicefovo mesto ter programa primarne preventive. Sofinanciranje poteka skladno s planom na podlagi 

mesečnih dotacij. 

10176 Program pomoč na domu v drugih 

občinah  1 . 7 4 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa, da v primeru, da je občan 

deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče, jo prejema po ceni, kot 

velja v občini začasnega prebivališča. Občina stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo 

v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. Občina stalnega prebivališča 

je dolžna zagotavljati subvencijo za svoje občane največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša s 

soglasjem občine. V skladu z navedenim Mestna občina Nova Gorica posameznim občanom subvencionira 

storitev pomoč na domu tudi v drugih občinah. V prvi polovici leta smo storitev pomoči na domu v drugih 

občinah sofinancirali dvema občankama.   

Financiranje poteka po planu. 

10179 Vrtec Grgar 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do sedaj se v l. 2018 izvedlo potrditev projektne dokumentacije IDZ, sprejelo sklep o prijavi na EKO Sklad 

za sofinanciranje energetskih rešitev, ter pregledovalo prostorske pogoje k novogradnji. Sredstva se bodo v 

letošnjem letu namenjala pripravi projektne dokumentacije, potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja in 

gradnjo, nakup potrebnih parcel, ter financiranja ostalih spremljevalnih del, ki so potrebna za doseganja tega 

cilja.   

10185 Sofinanciranje obnove nepremične 

kulturne dediščine  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za sofinanciranje projektov obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica 

v letu 2018 je zaključen. Iz sredstev razpisa bo sofinanciran projekt Frančiškanskega samostana Kostanjevica 

in sicer: Nadaljevanje konservatorsko-restavratorskih posegov na štukaturah in stenskih poslikavah na stropu 

ladje cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici. 

Realizacija projektov in poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta, nakazilo sredstev je načrtovano 

po zaključku del in prejemu ustreznih poročil ter dokazil o porabi sredstev. 
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10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 4 5 . 1 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred letno otvoritvijo gradu so nastali stroški zaradi rednega vzdrževanja objekta ter stroški povezani s 

koordiniranjem aktivnosti ob otvoritvi gradu ter z vodenjem obiskovalcev. Poleg tega je bila izvedena 

investicija obnove strehe.  

10193 Izvedba nogometnega igrišča na 

Lokvah 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je začela z izvajanjem ureditve nogometnega igrišča s travnato površino v ˝dolinci˝ 

na Lokvah. Lokacija se nahaja ob cesti (desna stran), ki iz Lokvi vodi na Lazne. 

Investicija se izvaja v 2 fazah in sicer se je v 1 fazi pripravilo in uredilo podlago igrišča tako, da se je prezračilo 

obsoječo travnato površino, dodalo potrebno zemljo ter pesek in pognojilo. 

Plačilo prvega dela izvedene investicije bo v mesecu juliju. 

V 2. fazi pa se bo postavila zaščitna lovilna mreža v višini 5 metrov. 

Namen ureditve igrišča je izvajanje priprav za ekipe nižjih starostnih kategorij ter za izvedbo raznih kamprov, 

turnirjev in tekem nižjega kakovostnega ranga. 

Investicija bo izvedena v drugi polovici leta. 

10194 RESTAURA 1 8 . 0 4 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavnina aktivnosti na postavki RESTAURA poteka v skladu s predvidenim v prijavnici projekta, z 

realizacijo v okviru predvidenega. 

Pri aktivnostih iz delovnega paketa T3-Pilotno preverjanje vključevanja JZP za revitalizacijo dediščinskih 

stavb, ki so vezane na zaključek Konservatorskega načrta za grad Rihemberk (izdelovalec ZVKDS) in ki se 

vsebinsko vežejo na omenjeni načrt, prihaja do zamud in posledično zamikov pri realizaciji. Iz navedenega 

razloga prihaja do zamaknjene realizacije pri izdelavi projektne, investicijske in podobne dokumentacije + 

pri  zasnovi in izdelavi promocijskih pripomočkov za predstavljanje gradu Rihemberk na trgu zasebnega 

kapitala, v okviru vzpostavljanja javno-zasebnih partnerstev.  

Konservatorski načrt je izdelan do faze osnutka, poteka izdelava dopolnitev in usklajevanja glede vsebinskih 

izhodišč, ki bistveno pogojujejo bodoče posege in način rabe gradu. Temeljne usmeritve, izhajajoče iz 

Konservatorskega načrta, bodo predvidoma usklajene do avgusta 2018. Ostala dokumentacija, predvidena 

znotraj delovnega paketa T3 bo predvidoma realizirana do konca leta 2018 (realizirana poraba planiranih 

sredstev).  

10195 Celovita energetska sanacija in 

prenova stavb v lasti MONG 2 8 . 1 7 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajajo se dela po pogodbah na dveh objektih - Rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca Dornberk in 

energetska sanacija telovadnice OŠ Branik. Dela potekajo po potrjenem terminskem planu, prva faktura 

zapade v drugem šestmesečnem obdobju.  
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10199 Skupnostni center Nova Gorica - faza 

II. 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V drugem polletju načrtujemo oddajo vloge za neposredno potrjevanje v okviru 1. Dogovora za razvoj regij 

in s tem pridobiti sredstva za sofinanciranje bivalnih enot za določene ciljne skupine v višini 350.000 EUR. 

Začetek izvedbe bo glede na postopek potrjevanja načrtovan konec leta 2018. 

10200 Ureditev igrišča pri OŠ Ledine  2 . 9 2 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba del po osnovni pogodbi je zaključena. 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno 

programov in plačili staršev v javnih vrtcih 

v MONG 3 . 4 5 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v šestih javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, za katere je Mestna občina Nova Gorica po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, 

lahko dodatno uveljavljajo: 

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

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

Cilj izvajanja je upoštevanje sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 602-11/2017-19 z dne 

1.2.2018. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno 

programov in plačili staršev v javnih vrtcih 

v drugih občinah in zasebnih vrtcih  4 7 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih, za katere je Mestna občina Nova Gorica po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, 

lahko dodatno uveljavljajo: 

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

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

Cilj izvajanja je upoštevanje sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 602-11/2017-19 z dne 

1.2.2018. 

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana. 

10203 Evropska prestolnica kulture  5 4 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so se realizirali tekoči stroški v zvezi s projektov. Realizacijo se v večjem obsegu pričakuje v 

drugi polovici leta. 
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10204 Center za krepitev zdravja  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za izvedbo del za center krepitev zdravja v Novi Gorici v 

prostorih OŠ Kozara. Račun zapade v drugem šestmesečnem obdobju. Po izvedbi javnega razpisa za izvedbo 

del in izbiri izvajalca, je predviden pričetek del (september 2018). 

10205 URBiNAT 1 . 5 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Urbinat je začel 1/6/2018. Udeležili smo se kick off (uvodnega) dogodka projekta in zaposlili eno 

osebo v deležu 50% na projektu. Poraba sredstev je skladna s planom. V drugi polovici leta je planirana še 

polovična zaposlitev in zagon aktivnosti na projektu. 

11001 Stroški provizij in povračil (UJP, 

Banka Slovenije, banke, DURS..)  1 3 . 3 4 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so se v prvi polovici leta mesečno pokrivali stroški povezani s plačevanjem položnic brez 

provizije za občane pri Delavski hranilnici, stroški vodenja prosto razpoložljivih sredstev v skladu z bančno 

tarifo, stroški Banke Slovenije ter stroški gotovinskega poslovanja. Poravnano je bilo tudi nadomestilo za 

vzdrževanje stanja vrednostnih papirjev za polovico leta ter stroški tiskanja položnic.  

Ob upoštevanju trenutne dinamike sredstva do konca leta ne bodo v celoti realizirana. 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za 

delovanje 9 8 . 0 2 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina Nova Gorica je edina ustanoviteljica stanovanjskega sklada in kot taka, na podlagi sklenjene 

pogodbe, zagotavlja sredstva za delovanje. V prvi polovici leta so bila mesečno nakazovana sredstva, v 

skladu s potrjeno sistemizacijo in zasedenostjo delovnih mest na skladu. Realizacija je ob polletju skladna s 

predvidenim planom. 

11017 Pokrivanje obresti od najetih 

posojil 5 3 . 3 1 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskimi načrti poravnavali stroški obresti za 

dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. Predvideno zadolževanje v letošnjem letu je v postopku 

pridobivanja soglasja ministrstva, zato stroški zanj še niso nastali. Zaradi tega in ker ostaja 6-mesečni euribor 

še vedno negativen so realizirane obresti precej nižje od predvidevanj in postavka do konca leta verjetno ne 

bo realizirana v predvideni višini. 

11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc 

premoženja javne infrastrukture 3 . 0 8 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in vodenju evidenc javne infrastrukture, ki jih v imenu mestne občine 

vodijo izvajalci gospodarskih javnih služb in jim je bila infrastruktura za izvajanje gospodarskih javnih služb 
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dana v najem. Dela se izvajajo tekom celega leta, obračun del pa se praviloma opravi v drugi polovici leta. 

11023 Stroški zadolževanja  1 . 7 5 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta poravnani stroški vodenja dolgoročnega kredita, ki se 

obračunavajo enkrat letno skladno z amortizacijskim načrtom. Stroški v zvezi s predvidenim zadolževanjem 

v letošnjem letu zaenkrat še niso nastali, zato je realizacija nižja od predvidene. 

12001 Asfaltacija poti v Lokah - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo občinsko javno pot strokovno pregledali in pripravili popis del in pridobili večje 

število ponudb ter izbrali izvajalca. 

12002 Fitnes na prostem v Panovcu - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta je predvidena ureditev vstopne točke v Panovec (ob rezervoarju pri tunelu Panovec) s 

postavitvijo zunanjih vadbenih naprav ter ostale opreme (informacijska tabla, koši za smeti, pitnik, klopi, 

stojala za kolesa). 

V prvi polovici leta je bila dokončana projektna dokumentacija; projekt za izvedbo »Vadbena jasa Panovec«. 

Izbran je tudi izvajalec, ki bo z deli pričel po podpisu pogodbe. Zaključek investicije je predviden v drugi 

polovici leta.   

12003 Ureditev bajerja v borovem gozdičku - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je izbrani nosilec programskih rešitev (Zavod Revivo, Zavod za ihtiološke raziskave, 

Slovenj Gradec) izdelal elaborat posegov in popis del, kot izhaja iz predlagateljeve pobude. V projektne 

rešitve so vključeni DRSV (Direkcija Republike Slovenije za vode), ZRSVN (Zavod RS za varstvo narave), 

Hidrotehnik d.o.o., Ribiška družina Nova Gorica, ter omenjeni Zavod Revivo. Glede na omejitve, kot 

izhajajo iz pogojev podanih iz strani ZRSVN je pričetek del možen šele v septembru 2018, zato še ni  

izvedeno zbiranje ponudb izvajalcev GOI del, kar se bo izvedlo do konca poletja 2018. Sledi izvedba del v 

finančnih in časovnih okvirih, kot določeno v participativnem proračunu. 

12004 Razširitev obstoječega nogometnega 

igrišča ob Kornu v Novi Gorici - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je pripravila  PZI dokumentacija s projektantskim popisom in oceno stroška. Izvedeno je 

bilo usklajevanje med upravljavcem in uporabnikom. Objavljeno je bilo povabilo za zbiranje ponudb.  
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12005 Ureditev športnega igrišča na 

Trnovem - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bili izvedeni postopki izbire izvajalca. 

12006 Ureditev vodnega zajetja in korit v 

Grgarskih Ravnah - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vodno zajetje in korita nad vasjo Grgarske Ravne so v preteklosti služila za napajanje živine in pranje perila. 

Ker gre za zanimivo kulturno dediščino se bo v okviru projekta izvedla revitalizacija te točke, ki bo 

vaščanom nudila prostor za druženje in izvedbo različnih prireditev ob tem pa bo zanimiva tudi za 

obiskovalce oziroma turiste.   

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacija (projekt za izvedbo del) na podlagi katere se bo pridobilo 

soglasja soglasodajalcev. Projekt se bo izvedel v drugi polovici leta.  

12007 Avtobusno postajališče v Grgarju - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena je ureditev para avtobusni postajališči v Grgarju - 1. za  smer Nova Gorica in 2. za smer Čepovan 

oz. Banjice in pripadajoča, potnikom prijazna infrastruktura, s katerimi se bo povečala varnost in zaščita 

najranljivejših udeležencev v prometu (otroci, starejši). Ker gre za območje državne ceste in ker sta obstoječi 

avtobusni postajališči na samem vozišču  oz. v križišču državne in lokalne ceste,  je bila, v skladu z 

zakonodajo, Direkcija RS za infrastrukturo pozvana za sklic komisijskega ogleda na terenu. Iz zapisnika 

komisije za pripravo strokovnega mnenja glede upravičenosti vzpostavitve avtobusnih postajališč na vozišču 

državnih cest v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo z dne 4.6.2018 izhaja, da je, glede na prometno 

obremenitev (PLDP) dopustno, da se avtobusna postajališča lahko dovoli na vozišču. Predlog je novo AP za 

smer Nova Gorica ob stavbi nove pošte (stara lokacija v križišču ni dopustna) ter ureditev obstoječega pred 

stavbo MONG za smer Čepovan oz. Banjice.Problem te rešitve je, da posegamo na zemljišča v lasti pošte oz. 

fizične osebe. Druga varianta je ureditev AP izven vozišča ali na obstoječem parkirišču ob domu KS ali na 

parkirišču ob trgovini Merkator. Za izvedbo take rešitve bi bilo potrebno predhodno urediti križišče državne 

ceste z lokalno cesto za Banjice s premikom spomenika (sicer ni možno zavijanje avtobusov).  

Komisija je MONG naložila pripravo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnih postajališč, na katero 

mora pridobiti soglasje DRSI. MONG je za potrebe projektne dokumentacije že pridobila geodetski načrt 

območja za vse variantne rešitve ureditve AP.V nadaljevanju sledi priprava dokumentacije, ki bo podala tudi 

odgovor glede potrebnih finančnih sredstev za realizacijo. 

12008 Počivališče ter informacijska točka za 

kolesarje ob večnamenskem objektu v 

Lokovcu - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil podpisana pogodba z izvajalcem, ki bo dela končal v drugi polovici leta 2018. 
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12009 Preplastitev dela lokalne ceste Bate -

Banjšice - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil pripravljen popis, s katerim smo obvestili potencialne ponudnike. Faza zbiranja je v 

teku. 

12010 Ureditev ekološkega otoka v Srednjem 

Lokovcu - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je izdelalo minimalno dokumentacijo za ureditev ekološkega otoka. Zaradi problematike 

lastništva zemljišč, se išče drugo lokacijo. 

12011 Pot Aleksandrink - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bil v navezavi s pripravo projekta prenove hiše Aleksandrink izveden ogled. Sledi 

priprava potrebne dokumentacije in izvedba v drugem polletju 2018. 

12012 Obnova freske v Taboru - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila usklajena izvedba s predlagatelji ter avtorjem umetniškega dela in pridobljeno 

kulturno-varstveno soglasje. Pridobili smo ponudbe za izvedbo.Projekt je pripravljen za izvedbo v drugem 

polletju.  

12013 Obnova prostorov v Sokolskem domu 

v Prvačini - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeni so bili vsi potrebni usklajevalni sestanki s predlagateljem, predstavniki KS, ogledi objekta, ter izris 

in projektantska ocena GOI del oz. popis del. Ni še izvedeno zbiranje ponudb izvajalcev GOI del, kar se bo 

izvedlo do konca poletja 2018. sledi izvedba del v finančnih in časovnih okvirih, kot  določeno v 

participativnem proračunu. 

12014 Ureditev vrta na gradu Rihemberk - 

participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila s predlagatelji usklajena delna sprememba /lokacija ureditve vrta ter naročena 

priprava zasnova ureditve ter izvedeno usklajevanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Sledi priprava 

izvedbene dokumentacije ter izvedba po zaprtju gradu za javnost (oktobra). 
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12015 Ureditev udrte ceste ter popravilo JR 

v Lepenjah - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju se je preverilo stanje na terenu. Ugotovili smo, da investicijo navedenega posedka ne 

moremo izvesti v okviru razpoložljivih sredstev, ker gre za večji poseg v širšem območju. Gradivo za 

pridobitev ponudb je v pripravi. Naročilo za popravilo javne razsvetljave je že izvedeno. 

12016 Videoprojektor in projekcijsko platno 

- participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripravljen je bil ustrezen popis opreme in ta poslan trem različnim ponudnikom. Pridobljene ponudbe se je 

primerjalo z opremo, ki je bila izbrana v projektu ter pripravila analiza ponudb ter predlog za nakup. Analiza 

posredovana KS Osek-Vitovlje in predlagatelju v morebitno pripombo. Pripravlja se pogodba z izbranim 

ponudnikom.  

12017 Pešpot od mlina do dvorca v Ozeljanu 

- participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uredila se bo obstoječa sprehajalna poti, ki je trenutno neurejena in mestoma strma ter slabo prehodna. 

Prebivalcem in obiskovalcem kraja bo omogočila lažji dostop do središča naselja ter povečala uporabo 

parkirnih mest zunaj ožjega centra kraja. Za izvedbo del je pridobljeno kulturnovarstveno soglasje, sledi 

izvedba gradbeno obrtniških del z zaključkom v drugi polovici leta. 

12018 Ureditev parka pri nogometnem 

igrišču v Šempasu - participativni 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila pregledana pridobljena dokumentacija. Realizacija se pričakuje v drugem polletju. 

12019 Otroška igrišča v Oseku in Vitovljah  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila uskladitev s predlagatelji o izvedbi ureditve igrišča ob predvideni novogradnji v objekt doma 

Krajevne Skupnosti-Osek – Vitovlje.Za opremo otroškega igrišča ob objektu predvidenega objekta KS Osek 

Vitovlje so pridobljene okvirne ponudbe. Izvedba je predvidena po zaključku del na objektu. 
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13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine 

Nova Gorica in Občine Brda  1 0 6 . 0 7 0  €  

13001 Nakup računalnikov in druge opreme  0  

€  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka v prvem polletju še ni bila realizirana. V drugem polletju nameravamo kupiti  licenco za naložitev 

aplikacije na prenosne enote za redarje, katera bo veljala do prekinitve pogodbe z Inpores-om.  Iz postavke se 

krije  še mesečne stroške rednega vzdrževanja programa v skladu s pogodbo.  

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske 

uprave 9 6 . 2 0 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plače in drugi izdatki so realizirane v okviru predvidenega in sicer so plače usklajene z Katalogom delovnih 

mest organa skupne občinske uprave. 

Letošnji izdatki so višji zaradi podaljšanja dela inšpektorja. Stroški se bodo predvidoma še povečali ob koncu 

leta, ker se bo dvema delavcema (inšpektorju in redarju) izplačale odpravnine ter septembra naj bi se 

zaposlilo še enega redarja.  

13003 Posebni material in storitve  5 6 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za izobraževanje so bili porabljeni v okviru predvidenega.  Večje izdatke se pričakuje v drugem 

polletju, ker bomo zaposlili novega redarja, ki bo moral opraviti tromesečno izobraževanje. Sredstva 

namenjena za uniforme se bo porabilo v enkratnem znesku.  

13004 Nakup goriva in vinjet  6 3 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški goriva so v mejah predvidenih.  

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije 

za avtomobile in pristojbine za 

registracijo 1 . 7 6 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški popravil vozil so tekoči, so sicer v okviru predvidenih. Vsi stroški v zvezi z registracijo in 

zavarovalno premijo avtomobilov so bili že realizirani.  

13006 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 9 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba je v okviru predvidenega. Večina sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta, predvsem za 

aktivnosti okrog prvega šolskega dne in ostale akcije v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.  
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13007 Pisarniški in splošni material in 

storitve 7 7 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

predvidenega. 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 5 . 1 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški energije, vode, komunalne storitve so bili v okviru predvidenega. Stroške se delno zaračuna občini 

Brda  na osnovi 7. člena Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerjih 

med MONG in Občino Brda (450 EUR mesečno). 

21 KS BANJŠICE  4 . 6 4 5  €  

21101 Investicije in investicijsko  vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Banjšice  3 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje doma KS. 

21102 Delovanje  KS Banjšice  3 . 2 4 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva porabljena za tekoče stroške. 

21103 Prireditve in praznovanja  KS 

Banjšice  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki še niso bila koriščena. 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS 

Banjšice  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se še ni koristilo proračunskih sredstev. 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - 

pokopališča in poslovilni objekti  1 . 0 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za redno vzdrževanje pokopališča (čiščenje, električna energija, voda). 
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22 KS BRANIK 1 4 . 8 5 6  €  

22101 Delovanje KS Branik 9 . 2 4 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke so bila porabljena za tekoče delovanje, izplačilo sejnine sveta KS, zavarovalne premije, 

podjemne pogodbe. 

22102 Prireditve in praznovanja -  KS 

Branik 3 . 2 7 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za prireditve Pedrovo 26.1. 2018 in Branik 15.2.2018, za novoletno pogostitev, 

postavitev mlajev na petih lokacijah za 1. maj (pogostitev) ter izvedbo sodelovanja med  Branikom in 

Zagrajem. 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Branik 1 0 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Urejeni sta bili brežina in odvoz materiala na cesti ob pokopališču. Izvedena je bila košnja brežin. 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - 

pokopališča in poslovilni objekti  1 . 1 2 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov odvoza smeti, za pleskanje in fasaderska dela na žarni kapelici 

na pokopališču ter ostale tekoče stroške.   

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Branik 1 . 1 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za : 

- izdelavo stropa z izolacijo v mali dvorani v Kulturnem domu Branik 

- Beljenje  male dvorane 

- Zamenjavo radiatorjev v mali dvorani 

- Izdelavo notranjih vrat v mali dvorani 

- Stropne luči 15 kom 

- Prenosnik Asus 

- Popravilo vodovodne inštalacije 

- Popravilo centralnega ogrevanja (gorilec) 

- Košnja okolice športnega igrišča in kulturnega doma 
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23 KS ČEPOVAN  8 . 3 2 2  €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Čepovan  1 . 9 4 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zamenjane so bile luči z varčnimi led paneli saniran je bil del električne napeljave v kulturnem domu.  

23102 Delovanje KS Čepovan  4 . 7 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nabavljen je bil material za tekoče delovanje, stroški ter vzdrževanje opreme, nabavljeno je bilo nekaj 

drobnega inventarja ter materiala( barve, orodja). 

23103 Prireditve in praznovanja - KS 

Čepovan 8 2 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila igro za krajane ob 8 marcu, druženje ob prvomajskem kresu ter delavnica za mlajše otroke. 

23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS 

Čepovan 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva še niso bila porabljena. 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča 

in poslovilni objekti  8 1 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Dokončana sanacija WC na pokopališču ter izvedeno redno vzdrževanje (košnja, čiščenje in barvanje) 

24 KS DORNBERK 1 1 . 1 1 1  €  

24101 Delovanje KS Dornberk 8 . 4 1 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje KS Dornberk je v prvem polletju 2018 potekalo skladno s programom in zastavljenimi cilji.  Svet 

KS se je sestal na petih rednih sejah in obravnaval tekočo problematiko, se posvečal predlogom, pobudam in 

pritožbam krajanov in jih skušal po najboljših močeh sprotno reševati. Svet se je sestal tudi na razširjeni seji s 

predstavniki MONG in se seznanil s projekti urejevanja potoka Potok. Člani sveta še vedno aktivno 

spremljajo reševanje problematik nezavarovanega železniškega prehoda v zaselku Saksid in nadaljevanju 

urejanja pešpoti Dornberk-Prvačina.  Veliko energije je bilo vložene v reševanje problematike  športnega 

igrišča v Zaloščah, ki je za nekatere sosede moteče, za otroke in mladostnike pa velikega pomena, zato je bila 

sprejeta odločitev, da se igrišče z vzdrževalnimi deli uredi, da bo čim manj moteče za sosede in se doseže 

ugoden kompromis. Udeležba se je zagotovila na vseh občnih zborih lokalnih društev, kjer se je seznanilo z 

njihovim delovanjem. Zgledno je tudi sodelovanje z Osnovno šolo Dornberk. 
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24102 Prireditve in praznovanja -  KS 

Dornberk 6 3 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2018 je bilo v  KS veliko prireditev in praznovanj, ki jih organizirala KS ali sodelovala  z  

Osnovno šolo Dornberk in lokalnimi društvi. V januarju so sodelovali na božičnici, v marcu na pasjonu v 

Taboru, v aprilu so skupaj s PGD obiskali pobrateni Formin in organizirali glasbeni večer GLAS 

HARMONIKE v Dvorani Čuklja, v maju so se udeležili  posvojitve vinski h trt kitajskih in ruskih atašejev  

ter MONG.  V juniju so sodelovali na tradicionalni prireditvi GLASBNI VEČERI TABOR 2018, na 40. 

obletnici OŠ Dornberk in 160 letnici šolstva pri nas, na zaključni prireditvi skupine TA DEM in mažoretk, 

gostili godbenike iz Nove Gorice in sodelovali pri svečanem dvigu zastave, ki so ga izvedli veterani. 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Dornberk 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sproti so na pobude krajanov urejali poškodovane in dotrajane krajevne poti, uredili so tudi nevarno križišče 

krajevnih poti med Dornberkom in Zaloščami. Še vedno urejamo dokumentacijo za asfaltacijo dveh ulic v 

naši KS in računajo, da jim bo MONG čim prej pomagala urediti meritve in lastninske probleme na le-teh. 

Čaka se tudi na razpoložljiv termin izvajalcev. 

24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - 

pokopališča in poslovilni objekti  2 . 0 5 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč (Dornberk in Zalošče) poteka s pogodbenim upravljalcem. Tudi za 

obnovo dotrajanega  in poškodovanega  pokopališkega  zidu na pokopališču Dornberk  in poškodovanih 

stopnic na pokopališču Zalošče tečejo dogovori z izvajalcem in se čaka na ustrezen termin za izvedbo del. 

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO  6 . 8 6 8  €  

25101 Delovanje KS Gradišče nad 

Prvačino  4 . 5 6 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Večino sredstev je bilo porabljenih za tekoče račune in delovanje KS Gradišče. Večjih odstopanj od 

predvidenega ni bilo. 

25102 Prireditve in praznovanja - KS 

Gradišče nad Prvačino  1 . 8 2 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organiziran je bil krajevni praznik in vaščani so se udeležili 18. srečanja Gradišč na Gradišču pri Vojniku 
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25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Gradišče nad Prvačino  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke se še ni črpalo sredstev. 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad 

Prvačino - pokopališča in poslovilni 

objekti 4 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S temi sredstvi  je bilo vzdrževano pokopališče in okolica spomenika ter kulturnega doma. Za potrebe 

praznika je bilo naročenih nekaj manjših aranžmajev v čast padlim borcem. 

25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja KS Gradišče nad 

Prvačino  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se še ni črpalo sredstev. 

26 KS GRGAR 3 2 . 6 5 0  €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Grgar 1 2 . 7 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevalo se je z dokončanjem dviga nadoderja za montažo oderskih vlak. Dokončana je bila fasada in vsa 

potrebna dela za montažo strelovoda, izdelana in montirana kovinska konstrukcija nadoderja, obloga z 

mavčno kartonskimi ploščami in toplotno izolacijo strehe s spodnje strani in stene dviga, izdelana je bila 

potrebna elektroinstalacija za oder in nadoderje ter dokončana slikopleskarska dela. Saniran je bil skladiščni 

prostor pod odrom. 

26102 Delovanje  KS Grgar 9 . 0 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški porabljeni za tekoča vzdrževalna dela na igrišču in okolici kulturnega doma, tekoče vzdrževanje 

kontejnerskih mest, pločnikov in ostalih vaških jeder. Stroški elektrike, vode in odvoz odpadkov tudi sodijo v 

porabo postavke. 

26103 Prireditve in praznovanja - KS 

Grgar 1 . 4 1 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizirali in izvedli so krajevni praznik na prireditvenem prostoru v Grgarju- na športnem igrišču, pod 
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šotorom. 

26104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS 

Grgar 2 . 9 3 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dokončana je bila asfaltacija cestišča in bankin na krajevni cesti, izvedli so prvo košnjo ob krajevnih cestah.  

26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- 

pokopališča in poslovilni objekti  6 . 4 7 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški so bili porabljeni za tekoče mesečne komunalne storitve, po potrebi priprava mrliške vežice. 

Nabavljeno je bilo manjkajoče fiksno ozvočejne na delu pokopališča. 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 7 . 6 7 6  €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Grgarske Ravne - 

Bate 1 . 7 7 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Grgarske Ravne-Bate je v prvem polletju leta 2018 nadaljevala z aktivnostmi opremljanja čajne kuhinje v 

večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah. 

Izvedli so montažo in predstavitev uporabe AED naprave v Grgarskih Ravnah, ter objavili lokacijo na spletu. 

Izvedli so beljenje prizidka k večnamenski dvorani. 

Opravljali so tekoča vzdrževanja v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah. 

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - 

Bate 4 . 3 5 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V polletju 2018 so se člani sveta KS sestali štirikrat. 

Redno so poravnavali tekoče obveznosti za nemoteno delovanje KS. 

07.04.2017 so na povabilo Zeliščnega Centra v Grgarskih Ravnah sodelovali na dogodku „DAN ZA 

SPREMEMBE“.  

Skupaj s sodelovanjem domačinov in LD GRGAR, so urejali in čistili: 

- v Batah (zaselek Sveto) uredili avtobusno čakalnico ( pobelili notranjost avtobusne čakalnice in fasado, 

premazali leseno stavbno pohištvo ), očistili okolico. 

- Ob kalu v Batah (zaselek Podlaka) premazali leseno ograjo. 

- Čistili (kosili, sekali drevje) na nepremičnini last MONG-a v Grgarskih Ravnah, na kateri se nahaja vodno 

zajetje in korita iz prve svetovne vojne, z namenom priprave na obnovo projektnega predloga 

participativnega  proračuna UREDITEV VODNEGA ZAJETJA IN KORIT V GRGARSKIH RAVNAH. 
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27103 Prireditve in praznovanja - KS 

Grgarske Ravne - Bate 1 . 0 1 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodelovali so pri pripravi tradicionalnega pustovanja v Grgarskih Ravnah. 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Grgarske Ravne - Bate 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročeno in izvedeno je bilo urejanja javnih poti v KS ( mulčenje, košnja, navoz gramoza). 

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske 

Ravne - Bate - pokopališča in poslovilni 

objekti 5 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Opravljena so bila tekoča vzdrževalna dela na pokopališču in poslovilni vežici. 

28 KS KROMBERK - LOKE 3 3 . 8 0 6  €  

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 1 3 . 6 7 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za tekoče obratovalne stroške, vzdrževalna dela in nabavo raznega drobnega 

materiala za obratovanje doma KS. 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS 

Kromberk - Loke 3 . 3 7 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za ureditev cestne infrastrukture: 

• gramoziranje dostopne ceste do hišnih št. Breg 24 

• pričela so se dela za odvodnjavanje in rekonstrukcijo cestnega propusta pri hišnih št. Breg 2, 4, 6 in 8 

28106 Komunalni objekti v  KS Kromberk - 

Loke - pokopališča in poslovilni objekti  2 . 7 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje in obratovanje pokopališč v Kromberku in Lokah. 
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28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Kromberk - 

Loke 1 2 . 5 2 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev namenjenih za ureditve športnega igrišča se je porabilo za poplačilo še lanskoletnih gradbenih 

del. V letošnji prvi polovici leta se je na igrišču postavila razsvetljava.  

28108 Prireditve in praznovanja -  KS 

Kromberk - Loke 1 . 5 0 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za organizacijo obdaritve starejših občanov decembra 2017, valuta računov je zapadla 

januarja 2018 in božično-novoletni koncert januarja 2018. 

29 KS LOKOVEC 1 7 . 6 9 8  €  

29101 Delovanje KS Lokovec 3 . 4 0 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke 29101 se v osnovi črpajo sredstva za pokrivanje stroškov tekočega delovanja, položnic, plačilo 

zavarovanj, nabava osnovnih delovnih pripomočkov, nabava pisarniškega materiala, peletov za ogrevanje itd. 

Iz naslova urejanja javnih površin je bila na več mestih izvedena obsežnejša okrasitev kraja s posaditvijo rož 

in z upoštevanjem pripadajočih predmetov (npr. korito za rože, dodatni material).  

29102 Prireditve in praznovanja -  KS 

Lokovec 4 0 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki 2902 so bila sredstva koriščena za namen manjših dogodkov, in sicer ustvarjalne delavnice za 

otroke, zaključki delovnih akcij ter priprava kresa ob prazniku dela. 

29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Lokovec 1 1 . 9 9 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu Maju ter Juniju so se izvedla vzdrževalna dela krajevnih cest v obliki gramoziranja ter košnje 

nekaterih daljših povezovalnih krajevnih cest. Nabavljenih je bilo tudi nekaj snežnih kolov za potrebe 

zimskega pluženja daljših povezovalnih cest. Izvedlo se je tudi nekaj manjših popravil na asfaltiranih 

krajevnih cestah, oz.krpanje udarnih jam, manjše preplastitve. 

29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Lokovec 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke 29108 ni zavedene dejanske porabe, aktivnosti so načrtovane. Sredstva bodo uporabljena 



95 

 

za namen dokončanja kurilnice, dokončanje izolacije stropa v nadstropju ter kitanje in pleskanje večine 

prostorov v večnamenskemu objektu v Gornjemu Lokovcu.  

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- 

pokopališča in poslovilni objekti  1 . 8 9 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna dela na postavki 29110 so v teku, to pa so poravnava mesečnih obveznosti ter sprotno urejanje 

pokopališča in okolice (košnje trave, itd.).  

30 KS LOKVE - LAZNA 4 . 3 6 1  €  

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 3 . 2 3 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke delovanje KS so bila porabljena sredstva za tekoče plačevanje elektrike, vode, komunale, nabave 

pisarniškega materiala, nadomestilo UJP portala, pripomočkov za čistilno akcijo, izdelavo in postavitev 

deske za dostop invalidov v prostore KS, cvetje za 8. marec in cvetje za ureditev centra vasi, sejnine, 

zavarovanja 

30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve 

- Lazna 9 6 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke so bili pokriti stroški plačila Dedka mraza za 2017, praznovanje 8. marca, kresovanje, del 

stroškov krajevnega praznika, pogostitev združenja veteranov ob prazniku, nabava plastičnega materiala in 

pribora za krajevni praznik, čistila in ostali pribor za čiščenje prostorov, opreme, miz, stolov KS pri čistilni 

akciji. 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS  

Lokve - Lazna 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke v prvem polletju ni bilo porabljenih sredstev. 

30109 Komunalni objekti v KS Lokve - 

Lazna- pokopališča in poslovilni objekti  1 6 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški elektrike in odvoza smeti. 
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31 KS NOVA GORICA 2 3 . 0 8 2  €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Nova Gorica 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena dela v prvi polovici leta še niso bila izvedena. 

31102 Delovanje KS -  KS Nova Gorica 1 9 . 4 6 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet KS Nova Gorica se je sestal na treh rednih sejah. Obravnaval je tekoče zadeve iz svoje pristojnosti: 

sprejel je poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2017, rebalans proračuna za 2018, izdal je več mnenj 

za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času, občinskim službam je posredoval več 

predlogov za ureditev infrastrukture v mestu: postavitev ogledal, zaščitne ograje, ureditev pešpoti iz Streliške 

ulico do ulice Šantlovih, opozarjamo na neosvetljene prehode za pešce ipd. Na eni seji Sveta je bila prisotna 

tudi vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, ki je predstavila načrt ureditve Cankarjevega 

naselja. Svet KS redno spremlja poslovanje in potrjuje naročilnice in pogodbe, ki se nanašajo na delo KS 

Nova Gorica. 

Ob 70. obletnici položitve temeljnega kamna za prvi stanovanjski blok v Novi Gorici smo izdali brošuro 

Ulice Nove Gorice. 

31103 Prireditve in praznovanja -  KS Nova 

Gorica 3 . 4 5 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pustovanje 2018: Skupaj s Mladinskim centrom Nova Gorica smo v telovadnici organizirali pustovanje, ki je 

bilo namenjeno otrokom. Izvedeno je bilo v dveh delih: dopoldan in popoldan. Pustovanje je vključevalo 

predstavo in pustno rajanje. 

V galeriji Frnaža je bilo postavljenih šest razstav:  

Foto klub Žarek Sežana Zlati žarek 

Andrej Trampuš Poti do absolutnega 

Marica Kobal Barve moje prijateljice 

Redžo Suloski Stiki z naravo 

Polonca Leban Grmek Moj čarobni svet 

Turistično društvo Nova Gorica Nove Gorica včeraj in danes 

Organizirali so potopisno predavanje Dejana Ogrica o Aljaski in Norveški. 

Ob razstavah so izdali pet zgibank. Do konca leta imajo v načrtu postavitev še štirih razstav. 

Skupaj z OZ RK Nova Gorica so v tednu Rdečega križa na Bevkovem trgu organizirali prireditev Podarite 

utrip. Ekipe OZ RK Nova Gorica so krajane seznanjale s postopkom oživljanja in uporabo defibratorja, 

izvajali so tudi brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in določitev krvne skupine. Predstavljena 

je bila bila I-help aplikacija. 

Goriški dan 2018, praznik Krajevne skupnosti, je postregel z zelo pestrim programom. Že 13. junija je bila 

spominska slovesnost ob 70.obletnici položitve temeljnega kamna za gradnjo prvega stanovanjskega bloka v 

Novi Gorici, v soboto 16. junija pa so se zvrstili na Bevkovem trgu in okolici številni dogodki. Najmlajši so 

si dopoldan ogledali predstavo Čebelica Tinka in Tonka, ogledali so si eksperimetne v E-hiši, popoldan so se 

predstavili plesni in športni klubi. V večernem programu so številni glasbeniki izvedli Goriško zgodbo s 

katero so predstavili 70 let popularne glasbe na Goriškem. Večer se je zaključil s koncertom skupine 

Zaklonišče prepeva. 
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31108 Hortikulturna ureditev in urbana 

oprema -  KS Nova Gorica 1 6 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so financirali servisiranje in popravilo servisnih stojal za popravilo koles. 

Zasadili so krožišče na Prvomajski ulici.  

Zbrali so predloge krajanov za postavitev klopi, košev za odpadke ter za slednje pridobili potrditev lokacij s 

strani Oddelke za okolje, prostor in JI. Izvedba bo v drugi polovici leta. 

32 KS OSEK - VITOVLJE 1 5 . 0 6 4  €  

32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje 3 . 8 3 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški in sredstva za delovanje so bila porabljena v planiranem obsegu. Poraba se na tej postavki 

poveča v drugem polletju, predvsem zaradi vzdrževanja javnih površin in košnje ob nekategoriziranih poteh, 

zato je bilo v prvem polletju porabljeno manj kot polovica sredstev. 

32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - 

Vitovlje 5 7 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot vsako leto tudi letos KS sodeluje pri soorganizaciji prireditev skupaj z našimi  društvi, ki pa se vse 

povečini odvijajo v drugem delu leta, tako da so na tej postavki še skoraj vsa sredstva. 

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Osek - Vitovlje in manjši posegi v cestno 

infrastrukturo 4 1 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev se giblje normalno, po predvidevanjih. Glavnino planiranih del bo opravljenih v drugem 

polletju.  

32109 Komunalni objekti v KS Osek - 

Vitovlje - pokopališča in poslovilni 

objekti 1 0 . 2 3 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu so končali tlakovanje pokopališča v Vitovljah in porabili sredstva v celoti. 
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33 KS OZELJAN 7 . 2 4 2  €  

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja  2 . 9 7 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo elektro instalacije v objektu, ki je last KS Ozeljan- Šmihel.  

33102 Delovanje KS Ozeljan 2 . 8 4 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so porabljena za plačevanje računov elektrike, telefona, vodarine, zavarovanja ter ostalega 

materiala potrebnega za normalno delovanje KS. Vse v skladu z zakonskimi predpisi.  

33103 Prireditve in praznovanja - KS 

Ozeljan 3 7 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do junija  meseca je bilo organiziranih nekaj manjših prireditev, praznovanje 8. marca Dneva žena in 

sodelovanje na Loverčičevem memorialu v začetku maja. 

33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Ozeljan 7 3 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Popravljen je bil del ceste v Šmihelu in urejeni odvodnja in drenaža. Nekatere krajevne poti so bile 

gramozirane. Izvedeno je bilo odvodnjavanje na cesti, ki  je speljana za pokopališčem v Šmihelu, kjer je 

meteorna voda udirala na pokopališče. 

33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - 

pokopališča in poslov ilni objekti 3 1 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje obeh pokopališč( košnja in čiščenje pokopališča). 

34 KS PRVAČINA  1 8 . 5 4 3  €  

34101 Delovanje  KS Prvačina  1 1 . 8 3 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju tekočih stroškov (elektrika, vodarina, čiščenje prostorov, 

ogrevanje – kurilno olje itd.) 
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34102 Prireditve in praznovanja  KS 

Prvačina  1 . 3 1 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih stroškov (elektrika, vodarina, čiščenje prostorov, ogrevanje, 

kurilno olje…) 

34103 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS 

Prvačina  2 . 4 3 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v celoti porabljena za obnovo in ureditev poti »Glinek« 

34106 Komunalni objekti v  KS Prvačina - 

pokopališča in poslovilni objekti  1 . 5 4 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva še niso porabljena, načrtuje se porabo načrta za širitev pokopališča z žarnim delom pokopališča. 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja KS Prvačina  1 . 4 2 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V drugi polovici leta bodo sredstva v celoti porabljena: dokončan in plačan bo projekt obnove Sokolskega 

doma (predvidoma v oktobru 2018), naročeno bo novo oblazinjenje 250-ih stolic v dvorani, obnovljeni bodo 

spodnji prostori Sokolskega doma za potrebe Prvačke pleh muzike (v okviru participativnega proračuna). 

35 KS RAVNICA 1 2 . 9 5 0  €  

35101 Delovanje KS Ravnica 7 . 0 2 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila  sredstva porabljena v skladu s proračunskim planom. Na postavki delovanje so 

bili kriti stroški porabe električne energije, stroški urejanja okolice in nabave potrošnega materiala. 

35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Ravnica 2 . 3 0 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnovljeni so bili robniki ob avtobusnem postajališču v Ravnici.  
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35107 Prireditve in praznovanja - KS 

Ravnica 4 8 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za organizacijo obeležitve Dneva žena 8.3.2018 ter celotno organizacijo osrednje 

prireditve in spremljevalnih dogodkov za namen Pohoda treh vojn ter odprtja vodnega vira v Ravnici dne 

19.5.2018.  

35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - 

pokopališča in poslovilni objekti  1 . 3 6 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški so nastali iz rednega vzdrževanja pokopališča v Ravnici (kontejnersko mesto, elektrika, voda). 

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Ravnica 1 . 7 8 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu investicijskih vlaganj  so bila izvedena vzdrževalna dela v krajevni skupnosti ter postavljeno novo 

avtobusno postajališče v vasi.  

36 KS ROŽNA DOLINA  9 . 8 9 2  €  

36101 Delovanje KS Rožna Dolina  4 . 7 7 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so bile poravnane sejnine, stroški komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih storitev ter 

izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. S postavke je bil nabavljen pisarniški material. 

Za potrebe krajanov na Ajševici je bila poravnana najemnina družabnega prostora in najemnina za igrišče v 

Stari Gori. 

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna 

Dolina 1 . 4 0 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S te postavke so bili pokriti stroški pijače in drobnih prigrizkov ob izvedbi predstavitve strokovnih podlag za 

spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica za območje OPPN 

Parkovšče, ter odprtju prenovljenega Doma Krajevne skupnosti Rožna Dolina s predstavitvijo izhodišč in 

rezultatov Arhitekturne delavnice v dialogu s krajani. 

V sodelovanju z vsemi tremi športnimi društvi v KS Rožna Dolina je bil organiziran in delno financiran 

tradicionalni Krajevni praznik frtalje. 

36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Rožna Dolina  0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pričakuje se izvedbo klančine za pešce pri naselju Pod gričem, saj so bila prejeta vsa potrebna soglasja. 
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36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Rožna Dolina  3 . 6 7 7  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V domu KS v Stari Gori so zamenjali dva pisoarja in sanirali del sanitarne opreme. Prav tako je v izvajanju 

delna sanacija elektro napeljave in v kratkem se pričakuje tudi izvedbo zamenjave starih virov ogrevanja z 

varčnejšimi in učinkovitejšimi IR paneli. Prav tako pričakujejo montažo IR panelov za ogrevanje v Domu KS 

v Rožni Dolini.  

Na avtobusnih postajališčih so na čakalnicah zamenjali razbita stekla in nadomestili manjkajoča. 

Za potrebe prireditev v Rožni Dolini in Stari Gori so nabavili dva hladilnika in 8 kompletov gasilskih 

garnitur (mize s klopmi).  

V izdelavi je 7 obvestilnih tabel in nerjavečega jekla za potrebe obveščanja krajanov. 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina  3 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mesečno poravnava stroškov najema kemičnega WC zabojnika na športnem igrišču. V pripravi je popravilo 

oz. zamenjava plezalne stene. 

37 KS SOLKAN 4 5 . 5 0 2  €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Solkan 9 . 5 5 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi  je projektna dokumentacija za ureditev atrija ob Domu KS. Izdelana in montirana je bila čajna 

kuhinja v Domu KS  s hladilnikom. 

Naročeno je zaprtje z vrati na bočni protivetrni zapori na kotalkališču. 

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

37102 Delovanje  KS Solkan 2 4 . 4 6 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti  stroški tekočega vzdrževanja , opreme in oklice Doma KS, obratovalni stroški doma  KS 

na Trgu J. Srebrniča, objekta Soška c.  29 in 31,  stroški poslovanja, zaposlenega, hišnika ter sejnine članom 

Sveta KS. 

Organizirano je bilo novoletno srečanje Sveta KS 

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

in problematiko kraja . 

Organiziran je bil testni preizkus osvetlitve solkanskega mostu. Člani KS so sodelovali pri aktivnostih za 

sečnjo okolice solkanskega mostu. 

Reševali so problematiko ekoloških otokov. 

Komisija za socialne zadeve KS je  v marcu organizirala obisk in obdaritev oskrbovank iz Solkana v 

domovih upokojencev, varovank v materinskem domu ter vseh krajank, starih nad 90 let, ki živijo doma ter 

obisk varovancev VDC ter krajana, ki živi v VDC Nova Gorica. 

Člani komisije za okolje in prostor pri KS so stalno aktivni pri posredovanju in reševanju  komunalne, 

ekološke , cestne in druge problematike, ki se nanaša na območje KS. 

Organizirana so bila štiri srečanja s solkanskimi podjetniki o razvoju Solkana in širši skupnosti, predavanje 

prof. dr. Jožeta Vižintina o sodobnem gospodarstvu in podjetništvu ter srečanje med podjetniki Goriške in 
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Univerzo v Novi Gorici o sodelovanju  in povezovanju izobraževanja in gospodarstva. 

Urejena je bila dokumentacija  iz varstva pri delu, izvedene so bile meritve elektroinstalacij v poslovnem 

prostoru na c. IX. korpusa 46, nabavljene opozorilne table za spolzka tla.  

V sodelovanju z Goriško knjižnico je bil organiziran obisk vrtca Julke Pavletič in branje pravljic, ki sta ga 

izvedli članici Sveta KS. 

37103 Prireditve in praznovanja -  KS 

Solkan 1 . 5 9 6  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V januarju je bila organizirana okrogla miza na temo Prigode in nezgode v prehojeni 50 letni zgodovini KS 

Solkan. 

Kulturni praznik so obeležili kot soorganizatorji prireditve, ki jo je pripravilo KD Slavec . 

Sodelovali so z dvema  članicama  Sveta KS v programu vrtca Julke Pavletič ob kulturnem prazniku. 

Sodelovali so pri prireditvi Noč knjige, ki je potekala  20. 4. v domu KS, ki jo je organiziral Literarni klub 

Govorica. Posvečena  je bila 120 letnici Klementa Juga, Ivanu Cankarju in jezikoslovcu Stanislavu Škrabcu. 

Kot soorganizatorji so sodelovali v Pesmi pod lipo. Proslavo je pripravilo KS Slavec.  

Z Društvom upokojencev Solkan so sodelovali pri športnih in drugih prireditvah, ki jih je le-to organiziralo v 

Solkanu v prvi polovici leta. 

V pripravi so prireditve ob krajevnem prazniku, ki bo v jeseni. 

37106 Komunalni objekti v  KS Solkan - 

pokopališča in poslovilni objekti  3 . 6 7 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški  tekočega  vzdrževanja . 

Izvedeno  je bilo  popravilo klimatskih naprav v poslovilni  dvorani.   

Dobavljene in zasajene so bile okrasne rastline pred pokopališčem. 

37108 Solkanski časopis  4 . 0 8 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški solkanskega  časopisa, ki je izšel meseca decembra 2017 ter marca v letošnjem 

letu. V juniju je bil izdan časopis v barvnem  tisku.   

37111 Vzdrževanje športne cone -  KS 

Solkan 2 . 1 2 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeti stroški vzdrževanja in obratovalni stroški športne cone.  

Nabavljen je bil pesek za teniška igrišča v športni coni ter izvedeno popravilo strelovodne instalacije. KS 

skrbi za tekoče vzdrževanje športne cone, teniška igrišča so bila oddana v najem in vzdrževanje najemniku. 
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38 KS ŠEMPAS 2 6 . 3 8 6  €  

38101 Delovanje KS Šempas  1 0 . 4 8 5  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, električno energijo, stroške ogrevanja, vode, komunalne 

storitve, čistilni servis, odvoz smeti, telefon in internet, fotokopiranje in izdelavo letakov ter plakatov, 

zavarovanja ter drugi  odhodki povezani z delovanjem KS. 

38102 Prireditve in praznovanja KS 

Šempas  4 . 0 9 1  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas, NK Vodice in Turistično društvo Šempas so skupaj s krajevno 

skupnostjo organizirali več kulturnih in športnih prireditev. Sredstva so bila porabljena za storitve prireditev, 

hrano za pogostitve nastopajočih na prireditvah. Sredstva so porabili tudi za pogostitev na otvoritvi 

prenovljenega dela Kulturnega doma Šempas. Organizirali so tudi razne delavnice za otroke in odrasle s 

skupino Brida.  

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Šempas  3 . 3 8 8  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redna in planirana dela vzdrževanja krajevnih poti. 

38106 Komunalni objekti v  KS Šempas - 

pokopališča in poslovilni objekti  8 7 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za električno energijo, vodo, komunalne storitve, odvoz smeti, deratizacijo in 

stroške vzdrževanja pokopališča. 

38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Šempas  7 . 5 4 4  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

    Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanja objektov, za dela v prvem   

    nadstropju levo krilo Kulturnega doma Šempas- dokončanje (montaža klim,   

    vogalne letvice, dokončanje sanitarij, dokončanje elektroinštalacijskih del, omarica    

    prva pomoč, elementi priročna kuhinja pri konferenčni dvorani, omara za  

    ozvočenje konferenčna dvorana, arhivske omare za društva in pisarniške mize) ter vzdrževanje objekta 

stara šola.  
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39 KS TRNOVO 2 9 . 3 5 7  €  

39101 Delovanje KS Trnovo 5 . 3 9 9  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev za delovanje KS poteka skladno s predvidevanji, še neporabljena sredstva se bodo porabila v 

drugi polovici leta 2018. 

39102 Prireditve in praznovanja - KS 

Trnovo 1 . 8 2 3  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za prireditve in praznovanja so bila porabljena za koncert Andreja Šifrerja v februarju 2018 ter za 

kresovanje. Do konca leta želijo pripraviti otvoritev obnovljenega igrišča in centra vasi za vse krajane. 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS 

Trnovo 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta sredstva se še niso porabila. 

39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - 

pokopališča in poslovilni objekti  2 . 3 4 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev s postavke Komunalni objekti je bila namenjena ureditvi pokopališča, še neporabljena 

sredstva pa se bodo porabila za urejanja pred dnevom mrtvih ter tradicionalno komemoracijo.  

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

stvarnega premoženja - KS Trnovo 1 9 . 7 9 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del te postavke je bil porabljen za dokončanje zidu ter ureditev in zasaditev zelenic v centru vasi. 
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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 

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za dodeljevanje brezobrestnih posojil podjetnikom in 

kmetom, ki imajo sedež dejavnosti v občinah ustanoviteljicah javnega sklada na. Sredstva bodo nakazana na 

podlagi zahtevka skladno s pogodbo o vplačilih občin ustanoviteljic za povečanje namenskega premoženja 

Javnega sklada in ob upoštevanju poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada za leto 2018. Ker zahtevek 

v prvi polovici leta s strani sklada še ni bil izstavljen, postavka ne izkazuje realizacije.  

11015 Povečanje namenskega premoženja v 

javne sklade - Stanovanjski sklad Mestne 

občine Nova Gorica 0  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za povečanje namenskega premoženja javnega sklada. 

Sredstva bodo nakazana na podlagi zahtevka skladno s pogodbo za leto 2018. Ker zahtevek v prvi polovici 

leta s strani sklada še ni bil izstavljen, postavka ne izkazuje realizacije. 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  - 5 3 7 . 0 7 2  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  5 3 7 . 0 7 2  €  

11022 Odplačilo bančnih kreditov  5 3 7 . 0 7 2  €  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so se mesečno, skladno z amortizacijskimi načrti odplačevale glavnice za pet dolgoročnih 

kreditov, ki so bili najeti v preteklih letih ter obveznost odplačila za povratna sredstva, ki smo jih v letu 2016 

prejeli od države. Zadolževanje, ki je predvideno v letošnjem letu bo izpeljano v drugi polovici leta, zato je 

realizacija trenutno nižja od predvidenega. 
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Priloga 1 
 
 

PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI V OBDOBJU OD 1.1. DO 30.6.2018

Datum 

dokumenta
PRERAZPOREDITVE IZ PP PRERAZPOREDITVE NA PP ZNESEK

1.1.2018 PP   07272 Revitalizacija območja ob nekdanji 

meji in  Odvodnik Soča

PP   04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-

Vitovlje

17.000

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-15-0009 Revital. območja ob nekdanji meji in 

Odvodnik Soča

NRP  OB084-16-0025 Izgradnja krajevnega doma KS Osek - 

Vitovlje

1.1.2018 PP   07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - 

Ajševica

PP   04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-

Vitovlje

110.000

KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-16-0032 Kolesarska povezava Rožna Dolina - 

Ajševica

NRP  OB084-16-0025 Izgradnja krajevnega doma KS Osek - 

Vitovlje

5.1.2018 PP   07122

Nakup zemljišč in stavb

PP   07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje 

prometa

52.600

KONTO 420600 nakup zemljišč KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum

5.1.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   09079 INNOWISE 5.000

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

5.1.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   09078 ROSIE 9.000

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

9.1.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   07297 projekt NEKTEO 25.000

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 420299 Nakup dr.opreme in napeljav

NRP  OB084-17-0003 NEKTEO

10.1.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   06039 ELENA 1.000

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

13.2.2018 PP   05008

Splošna proračunska rezervacija

PP   07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje 

odpadkov

14.150

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

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 962

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 400000 Osnovne plače

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 14

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 400202 Povrač.stroš.prehr.med del

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 81

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 401001 Prisp.za pok.in inv.zavar.

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 63

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 401100 Prisp.za obv.zdr.zavarov.

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 3

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 401101 Prisp.za poš.in pok.bolez.

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 1

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 401200 Prispevek za zaposlovanje

13.2.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06037 Javna dela 1

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 401300 Prispevek za porod.varst.

20.2.2018 PP   06005

Nakup programske opreme

PP   06004 Računalniške storitve in tekoče 

vzdrževanje programske opreme

1.500

KONTO 420704 Nakup druge (nelicenčne) programske 

opreme

KONTO 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske 

opreme

28.2.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   10077 Vrtec Šempas 3.575

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 420800 Študija o izvedljiv.projek

28.2.2018 PP   10094 Sredstva za delovanje - visoko šolstvo - 

VIRS

PP   10130

Najemnina prostorov za VIRS

2.600

KONTO 412000 Tekoč.transf.neprof.organ.in 

ustanovam

KONTO 402600

Najem.in zakup.za posl.obj

7.3.2018 PP   04003 Prireditve in gostinske storitve PP   10143 Program Kulturnega doma 670

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritve

8.3.2018 PP   04039 Stroški intervencij ob naravnih in 

drugih nesrečah

PP   04031

Zaščitni ukrepi in preventiva

6.500

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 411999 Dr.transf.posamez.in gosp.

8.3.2018 PP   04039 Stroški intervencij ob naravnih in 

drugih nesrečah

PP   04031

Zaščitni ukrepi in preventiva

4.000

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402010 Hrana,stor.menz in restav.

8.3.2018 PP   04039 Stroški intervencij ob naravnih in 

drugih nesrečah

PP   04031

Zaščitni ukrepi in preventiva

1.000

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402003 Založ.in tiskar.storitve ter stroški 

fotokopiranja

8.3.2018 PP   04039 Stroški intervencij ob naravnih in 

drugih nesrečah

PP   04031

Zaščitni ukrepi in preventiva

3.500

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402099 Drugi sploš.mater.in stor.

9.3.2018 PP   10106 Regresiranje oskrbe v domovih 

ostarelih

PP   10130

Najemnina prostorov za VIRS

10.000

KONTO 411909 Regres.oskrbe v domovih KONTO 402600 Najem.in zakup.za posl.obj

9.3.2018 PP   09033

Ureditev turistične infrastrukture

PP   07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih projektov

5.000

KONTO 420299 Nakup dr.opreme in napeljav KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum
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14.3.2018 PP   06025 Zavarovalne premije za objekte in 

opremo

PP   06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za 

avtomobile, pristojbine za registracijo

200

KONTO 402504 Zavarovalne prem.za objekt KONTO 402305 Zavar.prem.za motor.vozila

16.3.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   10204 Center za krepitev zdravja 16.000

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 420800 Študija o izvedljiv.projek

26.3.2018 PP   10109 Enkratne denarne socialne pomoči 

zaradi materialne ogroženosti

PP   10148 Sofinanciranje društev s področja 

socialnega varstva

1

KONTO 411299

Dr.transf.za zagot.socialne varnosti

KONTO 412000

Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam

27.3.2018 PP   07224 Investicijska vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadki

PP   04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-

Vitovlje

10.500

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420899 Plač.dr.stor.in dokument.

NRP  OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z 

odpadki

27.3.2018 PP   07224 Investicijska vzdrževalna dela - 

ravnanje z odpadki

PP   04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-

Vitovlje

200

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420801 Investicijski nadzor

NRP  OB084-13-0062 Inv. vzdrževalna dela - ravnanje z 

odpadki

28.3.2018 PP   06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine PP   06028 Nakup pohištva in druge opreme 2.000

KONTO 420500 Invest.vzdrž.in izboljš. KONTO 420200 Nakup pisarniškega pohištv

28.3.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   06006 Uradne objave 5.000

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 402006

Stroški oglašev. storitev in stroški objav

30.3.2018 PP   10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za 

nezavarovane osebe

PP   10007

Mrtvoogledna in dežurna služba

27

KONTO 413105

Zdrav.zavar.za nezavar.ose

KONTO 413500 Tekoča plač.dr.izvajalc.jav.služb, ki niso 

posr.up

23.4.2018 PP   07272 Revitalizacija območja ob nekdanji 

meji in  Odvodnik Soča

PP   07239

Krožna cesta Vitovlje

7.000

KONTO 420600 nakup zemljišč KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-15-0009 Revital. območja ob nekdanji meji in 

Odvodnik Soča

NRP  OB084-13-0031

Krožna cesta Vitovlje

23.4.2018 PP   10185 Sofinanciranje obnove nepremične 

kulturne dediščine

PP   10145

Sofinanciranje kulturnih projektov

8.074

KONTO 431000 Inv.transf.nepridobitnim organ.in 

ustanovam

KONTO 412000

Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam

NRP  OB084-16-0010 Sof. obnove nepremične kulturne 

dediščine

24.4.2018 PP   05008 Splošna proračunska rezervacija PP   10205 URBiNAT 2.000

KONTO 409000 Tekoča proračun.rezerva KONTO 402099 Drugi sploš.mater.in stor.

24.4.2018 PP   07119

Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, 

nove izmere in dograditev komunalne 

infrastrukture)

PP   04003

Prireditve in gostinske storitve

3.000

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritve

24.4.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   04051 Leto posvečamo 18.000

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402902 Plačila po podjemnih pogodbah

25.4.2018 PP   07114

Splošna komunalna dejavnost

PP   07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in 

poslovilni objekti

30.000

KONTO 402099 Drugi sploš.mater.in stor. KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti

25.4.2018 PP   07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v 

Stari Gori

PP   07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in 

poslovilni objekti

25.000

KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-13-0097 Izgradnja pokopališke infrastrukture V 

Stari Gori

NRP  OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti

4.5.2018 PP   10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni 

občini Nova Gorica

PP   10094 Sredstva za delovanje - visoko šolstvo - 

VIRS

776

KONTO 413300 Tekoči trans.v JZ-za plačein 

drug.izdatke zaposlen

KONTO 412000

Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovam

8.5.2018 PP   07287

Kanalizacija Solkan

PP   07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in 

poslovilni objekti

26.000

KONTO 420401 Novogradnje KONTO 420401 Novogradnje

NRP  OB084-13-0098 Komunalni objekti KS-pokop. in 

poslovilni objekti

9.5.2018 PP   07184 Ščedenska cesta PP   07239 Krožna cesta Vitovlje 6.000

KONTO 420600 nakup zemljišč KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-13-0020 Ščedenska cesta NRP  OB084-13-0031 Krožna cesta Vitovlje

9.5.2018 PP   07275 Krožišče Ajševica PP   07239 Krožna cesta Vitovlje 4.500

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-16-0001 Krožišče Ajševica NRP  OB084-13-0031 Krožna cesta Vitovlje
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9.5.2018 PP   07272 Revitalizacija območja ob nekdanji 

meji in  Odvodnik Soča

PP   07239

Krožna cesta Vitovlje

5.000

KONTO 420600 nakup zemljišč KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-15-0009 Revital. območja ob nekdanji meji in 

Odvodnik Soča

NRP  OB084-13-0031

Krožna cesta Vitovlje

9.5.2018 PP   07212 Cesta Dornberk - Oševljek PP   07239 Krožna cesta Vitovlje 12.500

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

NRP  OB084-13-0025 Cesta Dornberk - Oševljek NRP  OB084-13-0031 Krožna cesta Vitovlje

14.5.2018 PP   07281

Celovita prenova Cankarjevega naselja

PP   07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in 

poslovilni objekti

60.000

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 420401 Novogradnje

21.5.2018 PP   06035

Energetska prenova enote nepremične 

kulturne dediščine - mestna hiša

PP   07240

Priprava projektov

24.000

KONTO 420501 Obnove KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum

NRP  OB084-13-0139 Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-

Mestna hiša

21.5.2018 PP   07030

Strokovne podlage za trajnostno 

urejanje prometa

PP   07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa ter 

statusa javnih poti in cest na omrežju 

javnih poti in cest

5.000

KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum KONTO 420801 Investicijski nadzor

21.5.2018 PP   07030

Strokovne podlage za trajnostno 

urejanje prometa

PP   07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa ter 

statusa javnih poti in cest na omrežju 

javnih poti in cest

5.000

KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum KONTO 420299 Nakup dr.opreme in napeljav

21.5.2018 PP   07030

Strokovne podlage za trajnostno 

urejanje prometa

PP   07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa ter 

statusa javnih poti in cest na omrežju 

javnih poti in cest

5.000

KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci

23.5.2018 PP   06018

Drugi operativni odhodki

PP   10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova 

Gorica

5.200

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 413310 Tekoči trans.v JZ-premije 

kolekt.dodat.pokojn.zava

23.5.2018 PP   06018

Drugi operativni odhodki

PP   10070 Delovanje Mladinskega centra Nova 

Gorica

1.700

KONTO 402999

Drugi operativni odhodki

KONTO 413310 Tekoči trans.v JZ-premije 

kolekt.dodat.pokojn.zava

23.5.2018 PP   06018 Drugi operativni odhodki PP   10175 Program Mladinskega centra 10.000

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritve

30.5.2018 PP   07268

EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo

PP   07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih projektov

4.067

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402999 Drugi operativni odhodki

NRP  OB084-15-0004

EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo

NRP  OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih

31.5.2018 PP   07268

EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo

PP   07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih projektov

4.067

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 420804 Načrti in dr.projekt.dokum

NRP  OB084-15-0004

EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo

NRP  OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih

12.6.2018 PP   07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na 

smetišču Stara Gora

PP   04050 Izgradnja krajevnega doma KS Osek-

Vitovlje

2.000

KONTO 420500 Invest.vzdrž.in izboljš. KONTO 420899 Plač.dr.stor.in dokument.

NRP  OB084-16-0027 Sanac. dela na odlagal. polju na 

smetišču St. Gora

NRP  OB084-16-0025 Izgradnja krajevnega doma KS Osek - 

Vitovlje

19.6.2018 PP   06018

Drugi operativni odhodki

PP   05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - 

plačilo članarine

1.032

KONTO 402999 Drugi operativni odhodki KONTO 402922 Članar.v domač.neprof.inst

19.6.2018 PP   07008

Nujne in nepredvidene sanacije

PP   07231 Koncesija izven mesta in primestnih 

naselij

24.000

KONTO 420402 Rekonstrukcije in adaptaci KONTO 402503 Tekoče vzdrž.drugih objek.
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Priloga 2 
 
 

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA v obdobju 1.1. - 30.6.2018 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

FK Opis
Rebalans-1 

2018

Veljavni plan 

2018

Realizacija 

30.6.2018
Indeks Indeks

1 2 3 4 5 (5/4) (5/3)

01 JAVNA UPRAVA 9.166.435 9.130.203 3.170.434 34,72 34,59

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 3.614.815 3.573.883 1.707.970 47,79 47,25

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 43.000 43.000 18.466 42,94 42,94

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 159.500 151.366 7.624 5,04 4,78

0131 Splošne kadrovske zadeve 12.000 12.000 124 1,04 1,04

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 160.000 197.134 29.937 15,19 18,71

0133 Druge splošne zadeve in storitve 2.891.397 2.897.427 593.787 20,49 20,54

0160 Druge dejavnosti javne uprave 252.600 222.907 39.377 17,67 15,59

0171 Servisiranje javnega dolga države 1.545.000 1.545.000 592.139 38,33 38,33

0180

Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh 

države 488.123 487.486 181.012 37,13 37,08

02 OBRAMBA 101.000 116.000 37.776 32,57 37,40

0220 Civilna zaščita 101.000 116.000 37.776 32,57 37,40

03 JAVNI RED IN VARNOST 1.480.174 1.480.174 581.638 39,30 39,30

0310 Policija 6.000 6.000 926 15,43 15,43

0320 Protipožarna varnost 1.474.174 1.474.174 580.712 39,39 39,39

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11.327.665 11.361.302 2.251.756 19,82 19,88

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 2.773.034 2.773.034 72.900 2,63 2,63

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 240.000 240.000 100.088 41,70 41,70

0421 Kmetijstvo 611.182 611.182 38.822 6,35 6,35

0422 Gozdarstvo 64.000 64.000 0 0,00 0,00

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 482.977 482.977 35.715 7,39 7,39

0451 Cestni promet 3.366.834 3.376.044 1.173.268 34,75 34,85

0460 Komunikacije 112.500 112.500 49.427 43,94 43,94

0473 Turizem 469.273 464.273 191.751 41,30 40,86

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 3.207.865 3.237.292 589.786 18,22 18,39

05 VARSTVO OKOLJA 2.935.995 2.901.445 265.990 9,17 9,06

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 894.822 896.272 195.367 21,80 21,83

0520 Ravnanje z odpadno vodo 1.458.000 1.432.000 62.535 4,37 4,29

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 583.173 573.173 8.088 1,41 1,39

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 2.052.060 2.052.060 463.417 22,58 22,58

0610 Stanovanjska dejavnost 344.560 344.560 98.028 28,45 28,45

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 180.000 180.000 16.857 9,36 9,36

0630 Oskrba z vodo 1.010.000 1.010.000 129.299 12,80 12,80

0640 Cestna razsvetljava 517.500 517.500 219.233 42,36 42,36

07 ZDRAVSTVO 352.500 368.500 137.409 37,29 38,98

0721 Splošne zdravstvene storitve 302.500 318.500 127.413 40,00 42,12

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 50.000 50.000 9.995 19,99 19,99

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 

ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 6.569.496 6.587.067 1.750.883 26,58 26,65

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 2.360.065 2.365.265 613.498 25,94 25,99

0820 Kulturne dejavnosti 3.671.190 3.671.860 914.981 24,92 24,92

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

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 528.241 539.942 222.404 41,19 42,10

09 IZOBRAŽEVANJE 7.838.867 7.852.442 2.915.753 37,13 37,20

0911 Predšolska vzgoja 5.182.976 5.185.775 2.098.378 40,46 40,49

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 1.845.891 1.845.891 460.523 24,95 24,95

0941 Visokošolsko izobraževanje 230.000 240.776 62.565 25,98 27,20

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 580.000 580.000 294.286 50,74 50,74

10 SOCIALNA VARNOST 1.882.520 1.857.519 836.438 45,03 44,43

1012 Varstvo invalidnih oseb 81.000 81.000 42.462 52,42 52,42

1040 Varstvo otrok in družine 125.000 125.000 61.000 48,80 48,80

1070

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih 

kategorij prebivalstva 1.460.520 1.450.519 686.645 47,34 47,01

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 216.000 201.000 46.331 23,05 21,45

43.706.712 43.706.712 12.411.493 28,40 28,40
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Pripravili: 

 

- mag. Vesna Mikuž, direktorica občinske uprave, 

- Mateja Mislej, vodja finančno-računovodske službe 

- vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk 

- predsedniki krajevnih skupnosti 

 

 

 

 

                                                                                                             Matej Arčon  

                                                                                                                 ŽUPAN 


