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1. Uvod 

 

Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica na področju 

mladine in mladinskih politik je nastala v okviru projekta Mladi za … Strategija za 

mlade v Mestni občini Nova Gorica, ki ga izvaja Mladinski center Nova Gorica v 

sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica. 

 

Namen projekta je mladim ponuditi možnost, prostor in podporo, da aktivno 

sooblikujejo lokalne politike, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja. Mladinski 

center Nova Gorica v okviru projekta z različnimi aktivnostmi zbira želje in potrebe 

mladih s področij, ki se tičejo njihovega življenja, njihova mnenja o obstoječem 

delovanju na področju mladine in predloge o potrebnih ukrepih v prihodnje. 

Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica na področju 

mladine in mladinskih politik skupaj z Analizo rezultatov ankete med mladimi o 

mladinskih dejavnostih in mladinski politiki v Mestni občini Nova Gorica ter 

Katalogom želja mladih v Mestni občini Nova Gorica predstavlja izhodišče za 

oblikovanje ukrepov s strani mladih v okviru srečanj strukturiranega dialoga mladih, ki 

so potekala v oktobru 2016, in obenem osnovo, na kateri so pripravljeni predlogi 

ukrepov Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023. 

Pregled stanja na področju obstoječih ukrepov, ki se tičejo (tudi) življenja mladih, je 

osnovni korak na poti h kakovostno oblikovani občinski strategiji za mlade. Prav zato 

smo v Mladinskem centru skupaj z mladimi udeleženci srečanj strukturiranega 

dialoga, ki so se odvijala oktobra 2016, najprej naredili pregled ukrepov, ki se že 

izvajajo, da bi mladi lahko oblikovali kakovostne ukrepe, ki dopolnjujejo, razvijajo in 

nadgrajujejo  že obstoječe ukrepe ali ukrepe, s katerimi polnimo vrzeli, kjer so ukrepi 

potrebni, a se še ne izvajajo. Kot osnovni vir za analizo obstoječih ukrepov je služil 

dokument Obrazložitev Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 

(dokument dostopen na povezavi: https://www.nova-gorica.si/za-

obcane/proracun/2016060109425640/). 

 

https://www.nova-gorica.si/za-obcane/proracun/2016060109425640/
https://www.nova-gorica.si/za-obcane/proracun/2016060109425640/
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2. Obstoječi ukrepi in aktivnosti Mestne občine Nova 

Gorica na področju mladine in mladinskih politik 

 

2.1    Izobraževanje mladih 

 

2.1.1 Formalno izobraževanje: finančna, infrastrukturna in strokovna podpora 

 1. Finančna podpora Glasbeni šoli Nova Gorica 

V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima 

podružnico v Šempetru pri Gorici. V glasbeno šolo je vključenih skupno 630 

učencev v 33 oddelkih, za njeno delovanje MONG za leto 2016 na podlagi 

proračunske postavke 10090 zagotavlja 39.445 €. Skupaj s petimi 

ustanoviteljicami MONG zagotavljala sredstva za: 

 nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres 

za prehrano in prevoz na delo), 

 nadstandardni program učencev. 

 

2. Finančna podpora za programe visokega šolstva Univerze v Novi Gorici 

 

MONG za leto 2016 na podlagi proračunske postavke 10093 zagotavlja 

86.000 €. Sredstva so namenjena sofinanciranju študijskih programov 

Univerze v Novi Gorici, ki se izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica. 

 

3. Finančna podpora za programe visokega šolstva Visokošolskega in 

raziskovalnega središča Primorske 

 

Za Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske MONG za leto 2016 na 

podlagi proračunske postavke  10094 zagotavlja sredstva v višini 68.000 € za 

sofinanciranje: 
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 plač, prispevkov ter drugih osebnih prejemkov za zaposlitve v 

Visokošolskem in raziskovalnem središču Primorske, 

 najemnin in uporabo prostorov, ki so potrebni za izvajanje visokošolskih 

programov. 

 

4. Infrastrukturna podpora Visokošolskemu in raziskovalnemu središču 

Primorske 

 

MONG v skladu z letno pogodbo zagotavlja sredstva Visokošolskemu središču 

Primorske za sofinanciranje najemnin za izvajanje visokošolskih programov, ki 

so v javnem interesu občine. 

 

Na podlagi proračunske postavke 10130 za leto 2016 MONG za najemnino 

prostorov VIRS-a zagotavlja 120.000 €. 

 

5. Finančna podpora za programe visokega šolstva Univerze v Ljubljani 

  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko v Novi Gorici oz. na lokaciji 

Primorski tehnološki park, izvaja redni visokošolski študijski program 1. 

bolonjske stopnje Multimedijske komunikacije. Sredstva na postavki 10132 v 

višini 42.000 € za leto 2016 so namenjena sofinanciranju izvajanja programa 

Multimedijske komunikacije. 

 

6. Finančna/infrastrukturna podpora delovanju Ljudske univerze Nova Gorica 

 

7. Štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente v 

MONG 

 

V okviru podprograma Pomoči šolajočim MONG skladno s potrebami občine in 

razpoložljivimi sredstvi iz proračunskih sredstev zagotavlja sredstva za 

štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni 

občini Nova Gorica. Iz sredstev občinskega proračuna je v letu 2015 bilo za 

štipendiranje namenjenih 3.395 €. V letu 2016 se nadaljuje s štipendiranjem 
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nadarjenih dijakov in študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov v 

preteklih letih. 

 

2.1.2 Neformalno izobraževanje: finančna, infrastrukturna in strokovna podpora 

1. Sofinanciranje projektov neformalnega izobraževanja v okviru javnega 

razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v 

Mestni občini Nova Gorica 

  

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-

UPB2 in 76/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne 

objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet 

Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. januarja 2009 sprejel Odlok o 

sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini 

Nova Gorica. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun 

mestne občine. Višina sredstev, predvidenih za programe in projekte, se 

določa na podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v preteklem letu. 

Skladno z določbami odloka se sofinancira tudi programe in projekte s 

področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za delo ter 

raziskovalnega dela mladih, ki so namenjeni mladim v starosti od 15 do 29 let.  

  

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in 

projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016  je višina razpisanih 

sredstev znašala 57.000 €. 

 

 

2. Goriška knjižnica Franceta Bevka 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka s svojo dejavnostjo predstavlja enega 

ključnih akterjev v okolju, ki mladim omogoča pogoje za širitev kulturnih 

obzorij, ki so odločilna za razvoj posameznikove identitete ter ključen podporni 

element kulturne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem procesu.  
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Goriška knjižnica Franceta Bevka obsega centralno knjižnico v Novi Gorici, 

krajevne knjižnice v Biljah, Braniku, Desklah, Kanalu, Prvačini, Renčah in 

Solkanu ter potujoče knjižnice.  

 

V Goriško knjižnico Franceta Bevka je včlanjenih 5676 članov v starosti od 15 

do 29 let, od tega: 

 763 OŠ, 

 2049 SŠ, 

 2047 študentov, 

 126 izrednih študentov, 

 433 zaposlenih, 

 198 brezposelnih, 

 60 ostalih (gospodinje, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni obrtniki). 

 

Odvisno od starosti in statusa so mladi lahko upravičeni koristniki oprostitve članarine 

ali delne oprostitve plačila članarine. 

Članarine so oproščeni: otroci in mladina do 18. leta starosti, člani nad 80 let starosti, 

člani potujoče knjižnice, uporabniki s statusom invalida (z ustreznim dokazilom), 

brezposelni (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje), prejemniki socialne pomoči (s 

potrdilom Centra za socialno delo) in člani ZBDS (s člansko izkaznico in plačano 

članarino za tekoče leto). 

Do delne oprostitve plačila članarine so upravičeni dijaki in študenti nad 18 let in 

upokojenci. 

Redno članstvo pa znaša: mesečno 2,00 €, četrtletno 4,00 €, celoletno 16,00 € in za 

pravne osebe 32,00 €. 
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2.2    Zaposlovanje in podjetništvo mladih 

 

2.2.1 Spodbude za redno zaposlovanje 

 1. Sofinanciranje javnih del v javnih zavodih in neprofitnih organizacijah 

Mestna občina Nova Gorica že več kot 10 let sodeluje v državnem programu 

Javna dela, s pomočjo katerega zagotavlja težje zaposljivim brezposelnim 

osebam vseh izobrazbenih stopenj zaposlitev za dobo enega leta, za starejše 

nad Ž 53/M 55 let pa tudi za daljše obdobje. Število zaposlenih skozi leta niha 

predvsem glede na sredstva, ki jih zagotavlja država. Za leto 2017 je 

predvidena poraba sredstev kot v letu 2016. Na postavki 09004 − Prispevek 

za izvajanje programa javnih del je zagotovljenih 2.222.652 €. Delež 

financiranja za brezposelne osebe, vključene v program javnih del, je 35 %, 

razliko pa sofinancira Zavod RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica. Sredstva 

so porabljena le, če izvajalci del sredstev pridobijo iz sredstev razpisov 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 

V letu 2016 je Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Nova Gorica 

odobril v razpisanem programu javnih del zaposlitev 71 osebam, od tega 

šestim invalidom, na območju Mestne občine Nova Gorica. Višina planiranih 

sredstev za proračunsko leto je odvisna od razpoložljivih sredstev Zavoda za 

zaposlovanje RS, Območna enota Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica 

sofinancira vse osebe, ki jih na podlagi javnega razpisa odobri Zavod za 

zaposlovanje RS, Območna enota Nova Gorica. Za leto 2017 je na tej 

proračunski postavki predlaganih 220.000 €. 

Ukrep se izvaja na podlagi Zakona o urejanju trga dela in aktualnega 

Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del.  

V letu 2015 so kot ciljna skupina programa javnih del opredeljene tudi osebe, 

mlajše od 30 let, ki so zadnjih 12 mesecev prijavljene na ZRSZ kot 

brezposelne osebe in so prejemniki denarnega nadomestila ali denarne 

socialne pomoči, ter ciljna skupina mladih, ki so dolgotrajno brezposelni (več 



Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023 
Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica  na področju mladine in 

mladinskih politik  
 

10 
 

kot dve leti prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb). V javna dela je v letu 

2015 bilo vključenih 71 oseb. 

 Z letom 2016 sta kot ciljni skupini programa javnih del opredeljeni tudi ciljna 

skupina mladih, mlajših od 30 let, ki so zadnjih 12 mesecev prijavljeni na 

ZRSZ kot brezposelne osebe in so prejemniki denarnega nadomestila ali 

denarne socialne pomoči, ter ciljna skupina mladih, ki so dolgotrajno 

brezposelni (več kot dve leti prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb). V javna 

dela je bilo v letu 2016  vključenih 35 oseb, mlajših od 30 let. 

2.2 Spodbude za samozaposlovanje in podjetništvo 

V okviru programa pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti MONG 

izvaja številne ukrepe na področju razvoja malega gospodarstva. Ukrepi so 

namenjeni obstoječim obrtnikom in podjetjem ter tudi razvoju in pritoku novih 

dejavnosti v občini. Mestna občina z realizacijo ukrepa zasleduje naslednje 

izvedbene programske cilje: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, 

razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvoj 

ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike, razvita javna infrastruktura za 

podjetniški razvoj, omogočanje prenosa znanja iz akademskega in 

raziskovalnega okolja v podjetniško okolje (študenti, dijaki, univerzitetno 

osebje). Ukrepi, kot so sofinanciranje projektov inovacij, subvencioniranje 

prvih zaposlitev, sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij, so namenjeni 

izključno mladim podjetnikom in inovativnim posameznikom, ki se podajajo na 

samostojno podjetniško pot.   

1. Finančna/infrastrukturna podpora delovanju Regionalne razvojne agencije 

Severne Primorske 

Mestna občina namenja sredstva za kritje sorazmernega dela stroškov 

delovanja mrežne regionalne razvojne agencije Regionalna razvojna agencija 

Severne Primorske. Višina sredstev je izračunana po dogovorjenem 

razdelilniku, ki upošteva prihodke občin ter število prebivalcev in ga potrdi Svet 

regije. Regionalni razvoj je skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (ZSRR-2) v pristojnosti države in lokalnih skupnosti. 

Regionalna razvojna politika se v partnerskem sodelovanju vseh lokalnih 
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skupnosti načrtuje in izvaja na nivoju razvojne regije. Razvojne naloge na 

regionalnem nivoju, ki so v javnem interesu, na podlagi pooblastila opravlja 

Regionalna razvojna agencija, ki je vpisana v evidenco RRA-jev pri Ministrstvu 

za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s partnerskimi razvojnimi 

agencijami v regiji, ki so pogodbeno povezane v Mrežno regionalno razvojno 

agencijo. Regijska razvojna agencija koordinira delo Sveta regije, pripravlja 

regijske razvojne programe, oblikuje regijske projekte ter izvaja splošne 

razvojne naloge, ki zajemajo informiranje, programiranje, sodelovanje pri 

pripravi Dogovora za razvoj regije (DOR), usklajevanje in izvajanje skupnih 

regionalnih nalog, spremljanje in poročanje o izvajanju regionalnega 

razvojnega programa, administrativne in strokovne naloge pri pripravi in 

izvedbi regionalnih projektov (v okviru dogovora za razvoj regij), promocijo 

regije in strokovno podporo delovanju Sveta regije in Razvojnega sveta regije. 

Za delovanje RRA je MONG v letu 2016 zagotovila 25.216 € sredstev. 

 2. Finančna/infrastrukturna podpora delovanju Primorskega tehnološkega 

parka d.o.o. 

Mestna občina namenja sredstva za kritje sorazmernega dela stroškov 

Primorskega tehnološkega parka. Višina sredstev je izračunana po 

dogovorjenem ključu, ki upošteva prihodke občin ter število prebivalcev. 

Delovno področje Primorskega tehnološkega parka je zagotavljati nastanek, 

delovanje in rast tehnološko zahtevnejših podjetij. Družba zagotavlja tudi 

ugoden najem poslovnih prostorov, dostop in uporabo infrastrukture. Za 

delovanje PTP je MONG v letu 2016 zagotovila 65.000 € sredstev. 

3. Finančna/infrastrukturna podpora delovanju Območne obrtno-podjetniške 

zbornice Nova Gorica 

OOZ NG pomaga proaktivnim obrtnikom ter mikro in malim podjetnikom iz 

Nove Gorice in okolice na področju urejanja dokumentacij, spremljanja 

zakonodaje in iskanja dobrih predavanj ter možnosti za promocijo, 

individualnega poslovnega svetovanja, priprave mesečnih glasil v okviru 

informiranja. Naloge OOZ NG sofinancira tudi Mestna občina Nova Gorica.  

V letu 2016 je na proračunski postavki 09019 v ta namen  planiranih 30.000 €. 
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4. Finančna podpora pripravi projektov za razvoj podjetništva 

Sredstva so namenjena zagotavljanju strokovne podpore podjetnikom in 

regionalnemu razvoju. Mestna občina bo iz navedene postavke sofinancirala 

lokalne, regionalne in mednarodne projekte, ki jih v skladu s programom dela 

Regijske razvojne agencije za Severno Primorsko potrdi skupščina Regijske 

razvojne agencije za Severno Primorsko. V letu 2016 je MONG na proračunski 

postavki 09018 zagotovila 20.000 €. 

5. Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva 

6. Sofinanciranje programa ustanavljanja tehnoloških podjetij – podjetje za 

prihodnost  

 

Sredstva so namenjena realizaciji nalog s področja promocije inovativnega 

podjetništva. Projekti, ki jih izvaja Primorski tehnološki park, se delijo na: 

projekte v okviru programa celovite poslovne podpore za uspešno ustanovitev 

in zagon start up podjetij ter projekte v okviru programa za podporo start up 

podjetjem pri njihovem razvoju, rasti in prodoru na trg. Primorski tehnološki 

park letno pripravi tudi nagradni natečaj z namenom zbiranja tehnoloških idej 

med učenci in dijaki (POPRI). MONG je v letu 2016 na proračunski postavki 

09021 zagotovila 65.000 €. 

 

 

 7. Subvencioniranje komunalnega prispevka podjetjem 

MONG v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v finančni perspektivi 2014−2020 izvaja ukrep »Spodbujanje 

investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter 

razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica«, ki se izvaja 

prek javnega razpisa. Sofinanciranje plačila komunalnega prispevka znaša 

največ 80 % upravičenih stroškov. V letu 2016 je občina za sofinanciranje 

komunalnega prispevka podjetjem v proračunu zagotovila 100.000 €. 

8. Subvencioniranje upravičenih stroškov investicij podjetjem 
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MONG v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v finančni perspektivi 2014−2020 izvaja tudi ukrep spodbujanja 

začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj; 

subvencioniranje upravičenih stroškov investicij do največ 60 % celotnih 

upravičenih stroškov. Ukrep izvaja prek javnega razpisa. Sredstva na postavki 

se planirajo glede na razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2016 je na 

postavki 09070 predvidenih 103.000 €. 

9. Finančna podpora projektom inovacij 

MONG v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v finančni perspektivi 2014−2020 izvaja tudi ukrep spodbujanja 

projektov inovacij s subvencioniranjem upravičenih stroškov investicij do 

največ 50 % celotnih upravičenih stroškov. Ukrep izvajajo prek javnega 

razpisa. Sredstva na postavki se planirajo glede na razpoložljiva proračunska 

sredstva. V letu 2016 je na proračunski postavki 09072 zagotovljenih 48.000 

€. 

10. Finančna podpora podjetnikom za zagon novih inovativnih podjetij 

MONG v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v finančni perspektivi 2014−2020 izvaja tudi ukrep spodbujanja 

zagona novih inovativnih tehnoloških podjetij, ki imajo s Primorskim 

tehnološkim parkom sklenjeno pogodbo o vključitvi v program predinkubiranja 

oz. inkubiranja. MONG subvencionira do največ 80 % upravičenih stroškov. 

Ukrep izvaja prek javnega razpisa. Sredstva na postavki se planirajo glede na 

razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2016 je na postavki 09073 

zagotovljenih 22.000 €. 

  11. Finančna podpora podjetnikom za promocijske aktivnosti podjetij 

MONG v skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v finančni perspektivi 2014−2020 izvaja tudi ukrep spodbujanja 

promocijskih aktivnosti podjetij. MONG subvencionira največ do 50 % 

upravičenih stroškov udeležbe podjetnikov na sejmih, srečanjih, dogodkih in 

poslovnih konferencah. Ukrep izvaja prek javnega razpisa. Sredstva na 
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postavki se planirajo glede na razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2016 

je na postavki 09074 zagotovljenih 20.000 €. 

 

 12. Brezobrestna posojila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 

Mestna občina Nova Gorica je soustanoviteljica Javnega sklada malega 

gospodarstva Goriške. Sklad dodeli letno 1,6 milijona € ugodnih kreditov (brez 

obresti, eno leto moratorija in do osem  let odplačilna doba) za investicijske 

projekte podjetnikov z območja občin ustanoviteljic. Sklad dodeljuje ugodne 

kredite tudi kmetijskim gospodarstvom. Z letom 2013 občina dodeljuje posebno 

ugodne kredite tudi podjetnikom začetnikom (podjetja, ki niso ustanovljena več 

kot 24 mesecev). Ostale občine ustanoviteljice sklada so: Občina Šempeter - 

Vrtojba, Občina Renče - Vogrsko, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Kanal 

ob Soči in Občina Brda. Javni sklad malega gospodarstva Goriške je 

samostojna pravna oseba. Stroške za delovanje si občine ustanoviteljice delijo 

po kriteriju delitvene bilance (stroški za delovanje). Vplačila za povečanje 

namenskega premoženja pa občine nakazujejo skladu  glede na delež, ki ga 

imajo v namenskem premoženju javnega sklada.   

 

 

 13. Infrastrukturna podpora malemu gospodarstvu 
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 2.3    Bivanjske razmere mladih 

 

 

1. Subvencioniranje stanarin  

 

O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča 

pristojni center za socialno delo. S Stanovanjskim skladom je za izvajanje 

subvencioniranja najemnin sklenjena letna pogodba. Sredstva se 

Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe nakazujejo mesečno za 

pretekli mesec. Od uveljavitve zakonodaje na področju državnih socialnih 

transferjev (od 1. 1. 2012 dalje uveljavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih) se obveznosti 

občine za namen plačila subvencij neprofitnih in tržnih najemnin povečujejo. 

Pri zagotavljanju potrebnih sredstev za namen subvencij najemnin je MONG 

vezana na odločbe pristojnega centra za socialno delo. 

 

Na proračunski postavki 10108 je v letu 2016 zagotovljenih 240.000 €. 

 

Mladi kot ciljna skupina v teh aktih niso posebej opredeljeni, saj je pogoj za 

subvencijo ta, da je prosilec najemnik neprofitnega stanovanja ali pa najemnik 

tržnega stanovanja ob pogoju, da je uvrščen na seznam upravičencev do 

neprofitnega stanovanja. Ta ukrep nima neposrednega učinka na mlade. 

 

2. Finančna podpora delovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova 

Gorica in zagotavljanje neprofitnih stanovanj 

 

Mestna občina Nova Gorica je ustanovila samostojno pravno osebo 

Stanovanjski sklad, ki posluje kot javni sklad in je zadolžen za upravljanje z 

občinskimi stanovanji, izgradnjo neprofitnih stanovanj ter reševanje 

stanovanjske problematike posameznih občanov. Proračunska postavka 

11007 vključuje sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada Mestne občine 

Nova Gorica, na kateri je v letu 2016 zagotovljenih 155.000 € sredstev za 

delovanje sklada. 
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V letu 2016 je občina za delno kritje tržnih subvencij in subvencij za neprofitna 

stanovanja namenila 250.000 €. 

 

V letu 2016 je bil izveden javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, 

na katerega je prispelo 187 prijav. Kriterije dodelitve neprofitnih stanovanj 

ureja Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem s spremembami 

ter Stanovanjski zakon. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 

kot prednostne kategorije prosilcev navaja tudi mlade družine in (samske) 

mlade. Mestna občina ob vsakem razpisu nameni za to kategorijo dodatne 

točke in s tem podpira mlade. 

 

Med želenimi učinki ukrepa je, da mladi hitreje pridejo do neprofitnega 

stanovanja in se jim s tem omogoči možnosti za samostojno življenje in 

ustvarjanje lastne družine. Pri vrednotenju učinkovitosti ukrepa za ciljno 

skupino mladih pa ne moremo mimo dejstva, da je sistem točkovanja po 

Pravilniku predvsem v korist socialno šibkim prosilcem in da je na razpolago 

premajhno število neprofitnih stanovanj glede na potrebe v Mestni občini Nova 

Gorica. 
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 2.4    Zdravje in dobro počutje mladih 

 

1. Sofinanciranje programa primarne preventive v MONG, namenjenega 

zmanjševanju vseh oblik zasvojenosti, ki ga izvaja in koordinira Mladinski 

center Nova Gorica 

Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju s posvetovalnim telesom župana, 

z Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica, 

organizira in izvaja predavanja, delavnice za učence in dijake, izobraževanja 

za pedagoški kader, aktivnosti v mesecu novembru, nacionalnem mesecu 

preprečevanja zasvojenosti – niz predavanj za starše, strokovno javnost itd. 

Mladinski center Nova Gorica je javni zavod, katerega ustanoviteljica je 

Mestna občina Nova Gorica. V skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda 

le-ta med drugim kot javno službo opravlja tudi naloge svetovanja mladim v 

stiski z organiziranjem različnih oblik svetovanja in pomoči, v sodelovanju z 

institucijami ali skupinami, ki se ukvarjajo s težavami mladih s posebnim 

poudarkom na področju preprečevanja zasvojenosti in socialne patologije, 

zmanjševanja socialne izključenosti ter izobraževalnih in zaposlitvenih 

področjih, skupaj z organizacijo in izvedbo priložnostnih ali trajnih aktivnosti za 

reševanje težav ter spodbujanja in organiziranja programov, ki propagirajo 

strpnost, humanost in zdravo življenje brez drog. Na proračunski postavki 

18/10.175 je v letu 2016 zagotovljenih 10.500 €.  

 2. Sofinanciranje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti 

Lokalna skupnost zagotavlja še dodatna sredstva za dopolnilne programe 

javnih zavodov s področja primarnega zdravstvenega varstva, sofinanciranje 

programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti. Mestna občina Nova 

Gorica že več let sofinancira delovanje Ambulante za zdravljenje odvisnosti, ki 

deluje v okviru Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije financira samo ½ psihoterapevta v 

Ambulanti za zdravljenje odvisnosti, kar glede na dejanske potrebe ne 

zadošča, zato je v navedeni ambulanti zaposlen psihoterapevt s polnim 

delovnim časom. Občine ustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom 
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Osnovno varstvo Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter 

- Vrtojba, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko, Občina Brda 

in Občina Kanal) tako v deležih delitvene bilance med občinami sofinancirajo 

delovanje Ambulante za zdravljenje odvisnosti. V letu 2016 je Mestna občina 

Nova Gorica za delovanje Ambulante za zdravljenje odvisnosti zagotovila  

6.112 €. 

3. Sofinanciranje preventivnih programov zdravstvenega varstva 

Zdravstvenega doma Nova Gorica 

MONG Zdravstvenemu domu Nova Gorica sofinancira preventivne programe, 

ki so usmerjeni v predšolsko in šolsko mladino oziroma starejše. 

4. Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti prek javnega razpisa 

MONG prek Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2016 zagotavlja 20.000 €. 

Prek razpisa se v letu 2016 financirajo programi in projekti: CSD Nova Gorica, 

program Dnevni center Žarek,  ŠENT – Slovensko združenje za duševno 

zdravje, program Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog Nova 

Gorica, Zavod Pelikan – Karitas, program Skupnost Srečanje v Mestni občini 

Nova Gorica, Društvo Projekt Človek − Program Projekt Človek – Sprejemni 

center Piran – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo. 

 

5. Sofinanciranje projektov  javnega razpisa za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 

  

Skladno z določbami Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 

in projektov v Mestni občini Nova Gorica se na področju mladine sofinancira 

tudi programe in projekte zmanjševanja učinkov posledic tveganih vedenj in 

preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, ki so namenjeni mladim v 

starosti od 15 do 29 let. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni 

proračun mestne občine. Višina sredstev, predvidenih za programe in projekte, 

se določa na podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v preteklem 

letu. 
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6. Sofinanciranje programov in projektov v okviru Javnega razpisa za 

sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni 

občini Nova Gorica  

V okviru razpisa se v letu 2016 iz proračunskih sredstev sofinancirajo naslednji 

programi in projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine 

Nova Gorica: 

A. PROGRAMI IN PROJEKTI, NAMENJENI INVALIDOM IN BOLNIKOM: 

 programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti, 

omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju 

neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo; 

 programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni 

različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih 

storitev; 

 programi in projekti, namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi; 

B. HUMANITARNI IN SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI: 

 programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne 

in druge stiske posameznikov; 

 programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju omogočajo vključevanje v okolje, ter drugi programi in projekti s 

področja varovanja duševnega zdravja; 

 programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi 

programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne 

izključenosti posameznih skupin občanov; 

C. DRUGI SOCIALNI PROGRAMI IN PROJEKTI: 

 programi in projekti upokojenskih društev; 

 drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo 

vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in 

obdaritve članov, jubilantov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.  

 V letu 2016 je na proračunski postavki zagotovljenih 98.900 € sredstev.  



Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023 
Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica  na področju mladine in 

mladinskih politik  
 

20 
 

2.5    Participacija mladih 

 

1. Mladinski svet Nova Gorica 

Mladinski svet lokalne skupnosti Nova Gorica je kot poslovni subjekt pričel z 

delovanjem v letu 2003. V zadnjih letih je zaradi nezainteresiranosti s strani 

mladih poslovni subjekt prenehal z delovanjem. MONG si prizadeva, da bi 

delovanje ponovno vzpostavili. 

2. Predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v svetu zavoda 

Mladinski center Nova Gorica 

 V svetu zavoda Mladinski center Nova Gorica je 1 predstavnik uporabnikov oz. 

zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.  

 

3. Sofinanciranje projektov javnega razpisa za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 

  

Skladno z določbami Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 

in projektov v Mestni občini Nova Gorica se na področju mladine sofinancira 

tudi programe in projekte aktivne participacije mladih v družbi, spodbujanja 

javnega dialoga o družbenih vprašanjih, aktualne mladinske iniciative in 

prostovoljnega mladinskega dela, ki so namenjeni mladim v starosti od 15 do 

29 let. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne 

občine. Višina sredstev, predvidenih za programe in projekte, se določa na 

podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v preteklem letu. 
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2.6 Mobilnost mladih 

 

1. Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica 

 

V letu 2017 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Mestne občine 

Nova Gorica (v nadaljevanju: CPS), ki postavlja nove temelje za 

načrtovanje prometa v občini, pri čemer v ospredje postavlja ljudi in 

kakovost bivanja. V skladu s CPS morajo »prometne razmere slediti 

temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti, z energetsko učinkovitimi, prostorsko 

manj potratnimi, okoljsko manj škodljivimi in zato bolj zdravimi oblikami 

prometa v mestu in regiji«1. 

1. Zagotavljanje javnih prevozov v šolo, na delovno mesto, na prostočasne   

aktivnosti 

 Mestna občina srednješolcem omogoča koriščenje šolskih pogodbenih prog 

javnega prevoza. V okviru programa Pomoči šolajočim je na proračunski 

postavki 10101 za prevoz učencev s prebivališčem v Mestni občini Nova 

Gorica v letu 2016 zagotovljenih 570.000 €. 

 

2. Zagotavljanje brezplačnega avtobusnega mestnega prevoza 

MONG sredstva v višini 419.300 € namenja za plačilo subvencije podjetju 

Avrigo d.d., ki na podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni 

mestni prevoz. 

3. Promocija trajnostne mobilnosti 

Mestna občina Nova Gorica in Turistična zveza TIC Nova Gorica sta v letu 

2015 predali v uporabo kolesa Krpan, ki jih je mestna občina pridobila v okviru 

čezmejnega projekta Croctal. Kolesa so vključena v sistem izposoje koles 

Bikeways.eu, za katerega v Novi Gorici skrbita Turistična zveza TIC Nova 

Gorica in trgovina CULT iz Solkana. Mestna občina Nova Gorica je ob tej 

                                                           
1 Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica, str. 5. 
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priložnosti prejela v uporabo z namenom promocije trajnostne mobilnosti 

električno kolo, ki ga je kot partner v okviru strateškega projekta Alterenergy 

zagotovila Goriška lokalna energetska agencija GOLEA Nova Gorica. Od 

aprila 2016 je v TIC-u Nova Gorica vzpostavljeno najemanje mestnih koles 

Krpan, električnih koles, čelad in ključavnic. 

MONG vsako leto pozove društva in nevladne organizacije ter zavode, da 

sodelujejo v akciji Evropski teden mobilnosti, ki je namenjena osveščanju 

racionalne uporabe avtomobila oziroma uporabe javnega potniškega prometa 

in alternativnih sredstev prevoza (kolo ipd.) za kratke relacije, za pot v šolo in 

na prostočasne dejavnosti. Sredstva za akcijo so zagotovljena na postavki 

08004 proračuna MONG. 

4. Sofinanciranje projektov javnega razpisa za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 

  

Skladno z določbami Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 

in projektov v Mestni občini Nova Gorica se na področju mladine sofinancira 

tudi programe in projekte mobilnosti mladih, ki so namenjeni mladim v starosti 

od 15 do 29 let. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun 

mestne občine. Višina sredstev, predvidenih za programe in projekte, se 

določa na podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v preteklem letu. 

 

 5. Sofinanciranje aktivnosti preventive in vzgoje v cestnem prometu 

MONG posebno skrb namenja tudi aktivnostim preventive in vzgoje v cestnem 

prometu. Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to 

je preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dokumenti in strategija Sveta za 

preventivo in varnost v cestnem prometu Republike Slovenije in policije ter 

Občinskega SPVCP. Namen aktivnosti je povečati varnost na cestah in 

zmanjšati število nesreč, predvsem med mlajšimi udeleženci v prometu. 

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja SPVCP. Policijska in 

kriminalistična dejavnost vključuje naloge s področja prometne varnosti v 

občini. Z izvedbo akcij in vzgoje mladih je cilj ukrepa povečati varnost in 
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zmanjšati število nesreč, varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu 

ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je cestnoprometna statistika. 

Izvedba lastnih akcij ter sodelovanje pri izvedbi akcij policije ali SPVCP RS. Na 

proračunski postavki 08029001 je za tovrstne akcije v letu 2016 zagotovljenih 

6.000 €. 

V okviru sodelovanja MONG, šol v MONG in Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica so v 2016 že bili izdelani načrti 

mobilnosti za osnovne šole na območju mesta kot vzorec za pripravo varnih 

poti v šolo, ki so obveza šolskih ustanov, le-te so k temu pozvane s strani 

Javne agencije RS za varnost prometa. MONG skrbi tudi za povezovanje 

promocijskih aktivnosti za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti z delovanjem in 

aktivnostmi v okviru preventive in vzgoje v cestnem prometu.     
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2.7    Informiranje mladih 

 

1. Sofinanciranje projektov javnega razpisa za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica 

  

Skladno z določbami Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov 

in projektov v Mestni občini Nova Gorica se na področju mladine sofinancira 

tudi programe in projekte informacijske dejavnosti, ki so namenjeni mladim v 

starosti od 15 do 29 let. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni 

proračun mestne občine. Višina sredstev, predvidenih za programe in projekte, 

se določa na podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v preteklem 

letu. 

 

2. Informiranje prek spletne in FB strani Mestne občine Nova Gorica ter 

letakov, brošur in plakatov 

3. Informiranje prek spletne strani in napovednika dogodkov Turistične zveze 

TIC Nova Gorica 

 4. Sofinanciranje informacijske točke Kulturnega doma Nova Gorica 

V stavbi Železniške postaje v Novi Gorici, ob Trgu Evropa, najbolj nazornem 

stičišču obeh mest, Kulturni dom Nova Gorica odpira kulturni info point za obe 

mesti. V njem bo imel sedež tudi Zavod Area 57/15, ki že pripravlja dvojezični 

čezmejni spletni portal »GoriziaNovaGorica«. Cilj te spletne strani je 

omogočanje pretoka informacij med mestoma, in sicer z objavo različnih 

dogodkov, s poudarkom na kulturi, tako na slovenski kot na italijanski strani. 

Poleg informacij o dogodkih v Novi Gorici in Gorici ter bližnji okolici bo portal 

nudil uporabne informacije za turiste, pa tudi za lokalne prebivalce z obeh 

strani meje, ki še vedno premalo poznajo dogajanje in običaje pri sosedih. En 

del spletne strani bo posvečen zgodovini, arhitekturi in zanimivostim obeh 

mest. 
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5. Informiranje ciljne skupine mladih izvajajo tudi vsi javni zavodi in nevladne 

organizacije, omenjeni v tem dokumentu, katerih 

programi/aktivnosti/dejavnosti so namenjene (tudi) tej ciljni skupini.  



Strategija za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018−2023 
Analiza obstoječih ukrepov in aktivnosti Mestne občine Nova Gorica  na področju mladine in 

mladinskih politik  
 

26 
 

 2.8 Prosti čas, družbeno-kulturne dejavnosti, mladinsko 

organiziranje in mladinsko delo 

 

1. Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 

  

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega 

Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova 

Gorica se z enoletnim javnim razpisom izbere projekte v javnem interesu na 

različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki jih izvajajo nevladne organizacije 

in samostojni ustvarjalci na področju kulture. Mestna občina prek javnega 

razpisa izbere in sofinancira programe in projekte s področja ustvarjanja, 

posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, besednih, vizualnih, uprizoritvenih, 

glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih 

medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih 

področij kulture. V letu 2016 je na proračunski postavki 10145 zagotovljenih 

40.000 €. 

 

2. Finančna in infrastrukturna podpora delovanju Kulturnega doma Nova 

Gorica 

 

Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica javnega zavoda Kulturni dom 

Nova Gorica, katerega poslanstvo je trajno in nemoteno izvajanje programov 

in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na 

področju glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih, likovnih in drugih 

umetnosti ter novih medijev, ki naj bodo v čim večji meri dostopni občinstvu. 

Znesek vključuje sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge osebne 

prejemke za zaposlene; sredstva za materialne stroške in tekoče vzdrževanje, 

ki pa jih ustanovitelj ne krije v celoti. Del sredstev za materialne stroške in 

stroške programa zavod zagotavlja iz lastnih sredstev (oddaja dvoran, 

poslovnih prostorov, izvajanje komercialnih programov, sponzorska sredstva). 

V letu 2016 je na proračunski postavki 10026 za delovanje Kulturnega doma 

Nova Gorica namenjenih 272.186 €. 
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3. Sofinanciranje programa Kulturnega doma Nova Gorica 

 

V letu 2016 je na proračunski postavki 10143 za program Kulturnega doma 

namenjenih 80.000 €. 

Program Kulturnega doma: 

a) Glasbeni abonma: 

 8 abonmajskih koncertov resne glasbe vrhunskih slovenskih in tujih 

ansamblov ter solistov (Pozornost bo posvečena tehtnemu izboru 

koncertnih programov, v katerih bodo najpomembnejšo vlogo imeli 

slovenska glasbena ustvarjalnost in klasična dela svetovnih glasbenikov. 

V program bodo vključeni tudi mladi domači in tuji glasbeniki z 

referencami, ki se uveljavljajo na pomembnih koncertnih odrih); 

b) drugi glasbeni programi: 

 cikli (Oktober jazz, Grajske harmonije, Glasba z vrtov svetega 

Frančiška); 

 festivali: 20. Mednarodno srečanje saksofonistov (mojstrski tečaji, 

svetovno tekmovanje mladih saksofonistov, festival), Dnevi stare glasbe; 

 drugi koncerti: izvenabonmajska ponudba; 

 čezmejni projekti: Med zvoki krajev; 

 vzgojno-izobraževalni program: Glasbena mladina. Program se po 

dogovoru s šolami izvaja na šolah ob novoletnih prireditvah, tednu 

otroka ali v prostorih Kulturnega doma Nova Gorica. Cena programa 

znaša 3,00 € na udeleženca. 

 

4. Sofinanciranje akcij v kulturi SNG Nova Gorica 

 

V okviru razpoložljivih sredstev mestna občina zagotavlja sredstva za 

financiranje programov v javnem interesu lokalne skupnosti. Ustanovitelj in 

pretežni financer javnega zavoda SNG Nova Gorica je država. Poslanstvo 

zavoda je trajno izvajanje in posredovanje programov in projektov na področju 

uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. 
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Mestna občina namenja sredstva za izvedbo naslednjih programov: Goriški 

vrtiljak, Amaterski mladinski oder, drugo. V letu 2016 je na proračunski 

postavki 10027 zagotovljenih 48.000 €.  

Dijaki, študenti, upokojenci, invalidi in brezposelni so upravičeni do popusta, ki 

ga lahko  uveljavijo z osebnim dokumentom in dokazilom o statusu. 

 

 5. Sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulture 

Financiranje ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jim je namenjen pretežen del 

predvidenih sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa − poziva, ki ga za 

Mestno občino Nova Gorica pogodbeno izvede Javni sklad Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti ob strokovnem sodelovanju Zveze kulturnih 

društev Nova Gorica. Pravilnik in merila za izbor programov in projektov 

upoštevajo kakovost produkcije, dosežene uspehe, posebnosti posameznih 

zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega 

vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih itd. Na 

ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti 

ljubiteljskega kulturnega dela. Poleg sredstev, namenjenih za programe 

kulturnih društev (delovanje, materialni stroški, umetniški vodje), so v tej 

postavki vključena tudi sredstva za materialne stroške izvedbe razpisa ter 

izvedbo območnega in medobmočnega programa sklada. V letu 2016 je na 

proračunski postavki 10149 zagotovljenih 100.000 €. 

 

 6. Sofinanciranje delovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova 

Gorica 

 

Postavka, na kateri je v letu 2016 zagotovljenih 42.133 €, vključuje sredstva za 

plače dveh delavcev ter druge stroške, povezane s plačo delavcev na 

Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Novi Gorici. 

 

7. Sofinanciranje programa kinematografije – Art film 
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Kulturni dom izvaja javno službo za izvajanje ART filma, ki predstavlja 

nekomercialni del filmske ponudbe. Tudi v letu 2016 se bo nadaljeval 

abonmajski program Filmsko gledališče. V izbor so vključeni filmi različnih 

žanrov, ki so bili nagrajeni na pomembnih filmskih festivalih, hkrati pa so tudi 

priljubljeni pri občinstvu. Poslanstvo Kulturnega doma je tudi skrb za visoko 

raven filmske kulture. Poleg Filmskega gledališča bodo predvajani tudi drugi 

filmi, mladinski filmi in risanke za otroke različnih starostnih stopenj v okviru 

programa Filmski vrtiljak in v okviru vzgojno-izobraževalnega programa za 

šole. Z izvajanjem ART filma Kulturni dom spodbuja razvoj filmske kulture na 

Goriškem in širi krog ljubiteljev umetniškega filma. 

 

Predvajanje komercialnih filmov ne sodi v javno službo, zato se Kulturni dom 

samostojno odloča o tem, ali jih bo predvajal in ali jih bo izvajal samostojno ali 

pa pogodbeno z oddajanjem dvorane in opreme. Na proračunski postavki 

10033 je v letu 2016 zagotovljenih 10.000 €. 

 

Redna cena posamezne predstave znaša 5,00 €, dijaki in študenti so 

upravičeni do popusta v višini 1 €. 

 

8. Sofinanciranje profesionalnih trenerjev 

 

Tako kot v preteklih letih MONG načrtuje na podlagi Odloka o sofinanciranju 

letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter letnega programa 

športa sofinancirati delovanje profesionalnih trenerjev. Sredstva bodo 

razdeljena na podlagi javnega razpisa. 

 

V letu 2016 je na proračunski postavki 10043 zagotovljenih 84.000 €.  

 

9. Sofinanciranje programov tehnične kulture 

 

Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in 

društev, ki delujejo na področjih tehnične kulture. Sredstva se med uporabnike 
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razdelijo na podlagi letnega razpisa ter letnega programa tehnične kulture, ki 

določa področja, ki se sofinancirajo. V letu 2016 je na proračunski postavki 

10045 zagotovljenih 50.000 €. 

 

10. Sofinanciranje programov športnih klubov in društev 

 

V okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi 

javnega razpisa, sprejetega odloka ter letnega programa športa, ki so 

namenjena za sofinanciranje programov društev in klubov (pogodbeni trenerji, 

kategorizirani športniki, ekipni športi, najemnina športnih površin itd.). Področja 

in višina sofinanciranja so vsako leto posebej določeni z letnim programom 

športa. V letu 2016 je na proračunski postavki 10047 zagotovljenih 245.000 €. 

 

 11. Sofinanciranje večjih športnih prireditev 

 

Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi 

javnega razpisa, sprejetega odloka ter letnega programa športa. V letu 2016 je 

na proračunski postavki 10048 zagotovljenih 28.000 €. 

 

12. Finančna in infrastrukturna podpora delovanju Javnega zavoda za šport 

 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport 

Nova Gorica. Zagotavlja se sredstva za plače zaposlenih na podlagi plačnih 

razredov, ki jih pripravijo v finančni službi javnega zavoda. Nakazila potekajo 

na podlagi mesečnih najav. Plan je narejen na osnovi odobrenega števila 

zaposlenih, to je trenutno 18. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega 

razmerja ter sredstva za materialne stroške delovanja javnega zavoda. V letu 

2016 je na proračunski postavki 10049 zagotovljenih 355.000 €. 

 

13. Finančna podpora investicijskemu vzdrževanju športnih objektov 
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Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje mestnega kopališča ter 

za nabavo opreme – osnovnih sredstev v Javnem zavodu za šport. V letu 

2016 je na proračunski postavki 10052 zagotovljenih 20.000 €. 

 

14. Finančna podpora za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 

 

V letu 2017 je bil pripravljen Projekt ureditve Športnega parka Nova Gorica, ki 

predvideva optimizacijo in določitev športnih panog, ki naj bi se izvajale v  

Športnem parku Nova Gorica. Ena temeljnih ugotovitev strokovne podlage, ki 

je bila temelj za sprejetje tega dokumenta, je, da je v MONG izkazana potreba 

po dodatnem sekundarnem športnem parku. 

MONG je v letu 2016 pridobila inventarizacijo stanja na območju Cankarjevo 

naselje, v katerem prebiva ¼ prebivalcev MONG. Gre za prvo fazo strokovnih 

podlag za celovito prenovo Cankarjevega naselja, ki se bo financirala v okviru 

sredstev, namenjenih uresničevanju ciljev Trajnostne urbane strategije Nova 

Gorica 2020, iz katere izhaja, da je treba glede na spremenjeno starostno 

strukturo pristopiti k ponovnemu premisleku in prenovi obstoječih javnih 

prostorov na tem območju (otroška igrišča, rekreacijske površine, klopi, 

prostori za druženje), v smislu ponovnega ovrednotenja,  upoštevajoč potrebe 

vseh starostnih skupin. 

MONG igrišča obnavlja na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti 

mestne občine. Predvsem imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma 

športnih igrišč ni oziroma so uničena ali zapuščena, poleg tega je upoštevano 

število otrok v posameznem okolju, kjer se igrišča ureja. MONG ureja igrišča v 

dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti in tudi staršev. V letu 2016 

načrtujejo postavitev enega novega igrišča ter investicijsko vzdrževanje igrišč, 

ki jih prenašajo v upravljanje Javnemu zavodu za šport Nova Gorica. O 

prioritetah bo odločala posebna, na novo imenovana komisija. Prioriteto imata 

igrišči v Ravnici in v Gradišču nad Prvačino. V letu 2016 je na proračunski 

postavki 10056 zagotovljenih 18.500 €. 

 

 

15. Finančna podpora za izgradnjo športne dvorane v Prvačini 
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Investicija izgradnje telovadnice v Prvačini je bila v letu 2007 zaključena. V 

mesecu januarju 2008 je bila opravljena primopredaja objekta, ki ga je MONG 

nato s pogodbo dala v upravljanje Javnemu zavodu za šport Nova Gorica. Ker 

je bila dvorana zgrajena na podlagi finančnega najema s postopnim odkupom 

− lizingom, in sicer za obdobje 10 let, je treba skladno z amortizacijskim 

načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo. Zadnji obrok zapade v plačilo 

18. 3. 2018. V letu 2016 je na proračunski postavki 10059 zagotovljenih 

110.000 €. 

 

 

16. Finančna podpora za materialne stroške za športne objekte v upravljanju 

Javnega zavoda za šport 

 

Gre za namenska sredstva iz proračuna za tekoče vzdrževanje − stroški 

materiala in storitev. Vsi objekti v sklopu Športnega parka potrebujejo 

zahtevno strokovno vzdrževanje, kar je ob veliki gostoti uporabe še dodaten 

problem. Stroški za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk 

športne vzgoje in športno rekreativno vadbo so vezani predvsem na zelo 

velike izdatke za energijo (ogrevanje, elektrika), veliki so stroški uporabe vode 

− sanitarne in za zalivanje, tekoča popravila. V sklopu te postavke so sredstva 

namenjena tudi za vzdrževanje kombijev za športno dejavnost, ki jih ima v lasti 

Javni zavod za šport Nova Gorica. Sredstva potrebuje zavod za redno 

vzdrževanje omenjenih kombijev (servisi, zavarovanja itd.). Del sredstev v 

okviru te postavke je namenjen za tisti del letnega programa športa, ki je 

opredeljen v letnem programu športa v mestni občini in ni stvar javnega 

razpisa, ker ga občina v celoti financira. Zajema programe, kot so športna 

značka, plavalno opismenjevanje, šolska športna tekmovanja in športno 

rekreativne prireditve (npr. Poživimo mesti − Vivicitta) in večje manifestacije 

(prireditev Športnik Goriške). 

 

17. Finančna podpora za pokriti bazen 
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Po prenovi hotela Perla v Novi Gorici ni več pokritega bazena. S tem je Nova 

Gorica ostala brez možnosti izvajanja programov treninga plavanja, treninga 

vaterpola, rekreativnega plavanja, preverjanja plavanja šoloobveznih otrok, v 

kompleksu mestnega kopališča je manjši bazen, ki je sicer primeren za učenje 

prilagajanja na vodo, za vodno aerobiko oziroma podobne preventivne vadbe, 

ne omogoča pa procesa treniranja plavanja, vaterpola in rekreativnega 

plavanja. Sredstva, predvidena v proračunu, so za pripravo projektne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z namenom izvedbe 

investicije v prihodnjih letih. V letu 2016 je na proračunski postavki 10169 

zagotovljenih 30.000 €. 

 

17. Finančna podpora zamenjavi umetne trave v Športnem parku 

 

V Športnem parku v Novi Gorici je zaradi dotrajanosti umetne trave na 

pomožnem igrišču potrebna zamenjava celotne igralne površine. Del sredstev 

za investicijo, ki bo potekala v dveh letih, je Javni zavod za šport Nova Gorica 

pridobil na razpisu Fundacije za šport Republike Slovenije. V letu 2016 je na 

proračunski postavki 10190 zagotovljenih 36.000 €. 

 

18. Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov 

 

Skladno z določbami Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih 

programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica se na področju mladine 

sofinancira tudi programe in projekte razvoja interesnih oblik združevanja 

mladih in kreativnega preživljanja prostega časa, ki so namenjeni mladim v 

starosti od 15 do 29 let. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni 

proračun mestne občine. Višina sredstev, predvidenih za programe in 

projekte, se določa na podlagi ocene prijavljenih programov in projektov v 

preteklem letu. Neprofitne organizacije in ustanove, med katerimi prevladujejo 

društva in klubi, delujejo s ciljem zagotavljanja storitev splošnega in skupnega 

pomena v občini in ne doseganja dobička. Sredstva upravičenci pridobivajo 

praviloma prek javnih razpisov oz. na podlagi neposrednih pogodb, če je tako 

določeno s posebnim zakonom. Delujejo na področju kulture, športa, 
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izobraževanja, mladinske dejavnosti, sociale, zaščite in reševanja, turizma in 

podobno. 

 

V letu 2016 je na proračunski postavki 10067 zagotovljenih 47.000 €. V letu 

2016 so sredstva iz razpisa pridobili Zavod neinstitucionalne kulture Masovna, 

Klub goriških študentov, Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov steg Nova Gorica 1, 

Športno društvo Sonček, Društvo ROD soških mejašev, Center za socialno 

delo Nova Gorica, Ustanova Silvana Furlana, Društvo CISV mednarodna 

izmenjava otrok, Društvo za borilne veščine Yama Michi Dojo, Zavod 

kinoatelje Šmihelj, Kajak klub Soške elektrarne. 

 

19. Finančna in infrastrukturna podpora delovanju Mladinskega centra Nova 

Gorica 

 

Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski 

center Nova Gorica. V okviru te proračunske postavke se določi višina 

potrebnih sredstev za materialne stroške in plače zaposlenih na podlagi 

plačnih razredov, ki jih pripravijo v finančni službi javnega zavoda. Nakazila 

potekajo na podlagi mesečnih najav. Plan je narejen na osnovi odobrenega 

števila zaposlenih, to je trenutno 6, in sicer direktorica, dve delavki, odgovorni 

za mladinske programe, 2 delavki v E-hiši, novogoriški hiši eksperimentov, ter 

1 delavka, ki skrbi za področje preprečevanja zasvojenosti. Poleg stroškov 

dela so v okviru te proračunske postavke tudi sredstva za: 

 materialne stroške E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov, 

 materialne stroške delovanja Javnega zavoda Mladinski center Nova 

Gorica, 

 materialne stroške medgeneracijskega centra v Čepovanu. 

 V letu 2016 je na proračunski postavki 10070 zagotovljenih 158.000 €. 

 

20. Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme za Mladinski 

center Nova Gorica 
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Mladinskemu centru Nova Gorica je treba skladno z odlokom o ustanovitvi 

javnega zavoda zagotavljati del sredstev za nakup opreme in vzdrževanje 

osnovnih sredstev. V tekočem letu bodo sredstva porabljena za nakup 

manjkajoče opreme v Mladinskem centru Nova Gorica in E-hiši ter za 

investicijsko vzdrževanje hiše v Čepovanu. 

  

 21. Sofinanciranje programa Mladinskega centra Nova Gorica 

 

V okviru proračunske postavke so zajeta sredstva, potrebna za izvajanje 

programa dela Mladinskega centra Nova Gorica, v katerega sta vključena tudi 

program Nova Gorica − otrokom prijazno Unicefovo mesto ter primarna 

preventiva. Na proračunski postavki 10175 je v letu 2016 zagotovljenih 51.000 

€, od katerih je 10.500 € sredstev namenjenih izvajanju  programa primarne 

preventive (glej poglavje 2.4, točka 1 tega dokumenta). 
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