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            Druga obravnava 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4)  ter 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__________                      
sprejel 
 
 
 

O      D      L      O      K 

O  PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA  

  ZA LETO 2011 
 

Splošna določba 
 

 
1. člen 

 
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni 
občini Nova Gorica v letu 2011, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine  in javnega sektorja ter način in roki poročanja.  
 
 

Struktura proračuna 
 

2. člen 
 
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna. Splošni del proračuna sestavljajo 
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.  
 
 
  
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA  
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 37.776.009
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 31.755.634
70 DAVČNI PRIHODKI 22.405.774
    700 Davki na dohodek in dobiček  16.588.274
    703 Davki na premoženje  4.498.000
    704 Domači davki na blago in storitve  1.319.500
71 NEDAVČNI PRIHODKI 9.349.860
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  8.403.760
    711 Takse in pristojbine  12.600
    712 Globe in druge denarne kazni  135.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 30.000
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    714 Drugi nedavčni prihodki  768.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 75.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih  
           sredstev  65.000
73 PREJETE DONACIJE 10.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov   10.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.935.375
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  3.774.415
    741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
           Evropske UNIJE 2.160.960
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 39.288.872
40 TEKOČI ODHODKI 9.033.595
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  2.213.156
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  366.954
    402 Izdatki za blago in storitve  5.541.805
    403 Plačila domačih obresti 5.000
    409 Rezerve  906.680
41 TEKOČI TRANSFERI 12.955.811
    410 Subvencije  740.800
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  5.653.800
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  1.510.474
    413 Drugi tekoči domači transferi  5.050.737
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 15.106.566
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  15.106.566
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.192.900
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
           proračunski uporabniki 456.500
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  1.736.400
  
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -1.512.863
    (I. - II.)    (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  
  
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.537.463
    (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   
    (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 9.766.228
     (70 + 71) - (40 + 41)   
     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  
  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 90.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV 90.000
    750 Prejeta vračila danih posojil  30.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije  60.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.104.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.104.000
    443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
           pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  1.104.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

2 
 



SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) -1.014.000

  
C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.320.000
50 ZADOLŽEVANJE  1.320.000
    500 Domače zadolževanje   1.320.000
 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 120.000
55 ODPLAČILO DOLGA 120.000
    550 Odplačilo domačega dolga 120.000
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -1.326.863
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  1.200.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.512.863
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 2.746.863
 
 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. 
Sestavni del proračuna je Načrt razvojnih programov. 
Celotni proračun se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.  
 

3. člen 
 
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 
2011 oblikuje v višini 240.000 EUR. 
 
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 49. členu Zakona o javnih 
financah. 
 
Župan lahko na predlog oddelka za finance samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR  
zbranih  razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno 
obvesti Mestni svet. 
 
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča Mestni 
svet s posebnim odlokom.  
 

4. člen 
 
Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.  
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni 
bilo mogoče načrtovati.  
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča Mestnemu 
svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v 
finančni načrt neposrednega uporabnika. 
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5. člen 
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne 
takse, prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, sredstva prejeta od 
drugih občin iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov, namenski prejemki krajevnih skupnosti in transferna sredstva iz državnega in 
evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov. 
 
 

Izvrševanje proračuna 
 

6. člen 
 
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse 
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z 
likvidnostnim položajem. 
 

7. člen 
 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni svet, nadzorni odbor, župan, oddelki 
občinske uprave in krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna 
so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina.  
 
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za 
namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in 
naložb ter področjih proračunske porabe v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov.  
 
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki 
presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.  
 

8. člen 
 
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med proračunskimi postavkami 
praviloma znotraj istega področja porabe pri proračunskih uporabnikih z zaporedno številko 
od 01 do 11. 
 
Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župana ne sme preseči 20 % vrednosti 
celotne postavke.   
 
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pismenimi sklepi prerazporedijo sredstva med 
postavkami znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z 
zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme preseči  
20 % vrednosti postavke. 
 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna 
ali rebalans proračuna. 
 
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov 
posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.  
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9. člen 
 
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev 
se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana. 
 
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na 
podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način 
dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh. 
  
 
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno 
skleniti pogodbo med občino ter posrednim proračunskim porabnikom ali drugimi koristniki 
sredstev. 
 

10. člen 
 
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z veljavnimi 
predpisi in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k 
dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, 
zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri 
neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi samo za nakup 
nepremičnin. 
 

11. člen 
 
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih 
proračunskih postavk.  
 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih 
letih  ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega 
podprograma  za tekočo oz. investicijsko porabo posameznega neposrednega uporabnika 
proračuna.  
 
Omejitve iz prvega  in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov. 
 

12. člen 
 
V letu 2011 se bo Mestna občina Nova Gorica za izvedbo investicij zadolžila za obdobje 
daljše od koledarskega leta za 1.320.000 evrov. 
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % sprejetega proračuna, če zaradi 
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. 
Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. tekočega leta, o zadolžitvi pa 
odloča župan. 
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13. člen 
 

Mestna občina Nova Gorica lahko na osnovi sklepa Mestnega sveta izdaja poroštva vsem 
proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem do skupne višine 150.000 € potencialne 
letne obveznosti. 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina 
ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se 
lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski 
svet le, če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov. 
 

14. člen 
 
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 
1.500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
 

Poročanje 
 

15. člen 
 
Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni Oddelku za finance dostaviti medletno 
poročilo o poslovanju do 15. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z 
bilancami in obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta, premoženjsko bilanco do 31. 3. tekočega 
leta za predhodno leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti. 
 
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je Mestna občina Nova 
Gorica ustanoviteljica so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3. 
tekočega leta za preteklo leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.  
Poleg tega so vse KS dolžne dostavljati podatke o realiziranih »izvirnih« prihodkih ter vseh 
realiziranih odhodkih najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Podatki o prihodkih 
morajo biti razčlenjeni po vrstah in 6-mestnih kontih. Podatki o odhodkih morajo biti 
razčlenjeni po proračunskih postavkah in po ekonomski klasifikaciji (6 mestni konto). 
 

16. člen 
 
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti. 
 
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Mestni občini Nova Gorica 
ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto. 
 

17. člen 
 
Župan Mestne občine Nova Gorica v juliju poroča Mestnemu svetu o izvrševanju proračuna 
v prvem polletju tekočega leta, do 15.4. pa predloži Mestnemu svetu tudi zaključni račun 
proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami. 
 

18. člen 
 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Številka: 410-5/2011  Matej Arčon         
Nova Gorica,                                                                                     ŽUPAN 
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Nova Gorica, 23. marca 2011 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVA GORICA  
ZA LETO 2011 

 
 
 
V skladu z veljavno zakonodajo ni dopustno v volilnem letu, da bi proračun občine za 
naslednje leto sprejel občinski svet, ki se mu izteka mandat, ampak je to prepuščeno 
novoizvoljenemu županu kot predlagatelju in novoizvoljenemu občinskemu svetu, ki 
proračun sprejme. 
V Mestni občini Nova Gorica v letu 2010 ni bil sprejet proračun za leto 2011, ampak se 
občinske potrebe začasno financirajo v skladu s Sklepom o začasnem financiranju 
občinskega proračuna v obdobju 1.1. – 31. 3. 2011. 
 
Proračun MONG za leto 2011 sestavljajo Odlok o proračunu MONG za leto 2011, Bilanca 
prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb, Račun financiranja, obrazložitve 
odloka in vseh bilanc proračuna, Načrt razvojnih programov za obdobje 2011 do 2014 in 
njegova obrazložitev, Plan razpolaganja s premoženjem občine in Plan nabav z 
obrazložitvami. 
Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 so bili uporabljeni 
novelirani podatki iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj, ki jih je Ministrstvo za finance 
posredovalo občinam v septembru 2010 v okviru proračunskega priročnika za pripravo 
proračunov občin. Predvidena je rast bruto domačega proizvoda za 2,5 %, rast zaposlenosti 
naj bi bila negativna in bi znašala -0,3 %, ob tem bi se stopnja registrirane brezposelnosti 
povečala na 11 %. Na področju plač je predvidena realna rast povprečne bruto plače na 
zaposlenega v višini 0,2 %, medtem ko naj bi bila realna rast v javnem sektorju negativna in 
sicer -1,9 %. Predvidena stopnja inflacije za leto 2011 znaša 2,2 %. Na podlagi omenjenih 
napovedi in ocen je pripravljen predlog proračuna za leto 2011. 
 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 določa obseg in strukturo 
sredstev, postopke izvrševanja proračuna, zadolževanja in izdajanja poroštev ter poročanja. 
Odlok ureja tudi način koriščenja proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. 
Proračunska rezerva je določena v višini 240.000 evrov, kar je 60% več kot v letu 2010. 
Razlog so velike potrebe, saj je bila v letu 2010 porabljena v celoti, čeprav je smiselno, da je 
del vedno na razpolago za intervencijo ob nepredvideni naravni nesreči. Splošna 
proračunska rezervacija je planirana v višini 25.000 evrov za nepredvidene in zaradi 
spremenjenih okoliščin premalo predvidene potrebe o čemer odloča župan. 
V nadaljevanju odlok določa omejitve pri prevzemanju obveznosti, pogoje za prerazporejanje 
med proračunskimi postavkami in način koriščenja nekaterih proračunskih postavk. Tudi 
zadolžitev in izdaja poroštev je določena v odloku o proračunu. Smiselno velja celotni odlok 
o proračunu tudi za krajevne skupnosti, določbe glede zadolžitev, sprejemanja obveznosti in 
poročanja pa tudi za posredne uporabnike občinskega proračuna. 
 
Proračun MONG za leto 2011 je pripravljen v skladu z izhodišči, ki jih je pripravilo Ministrstvo 
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za finance za leto 2011, pričakovanimi prihodki občinskega proračuna ter zakonskimi in 
pogodbenimi obveznostmi občine. Prioritetna naloga je dokončanje začetih investicij. 
 
V proračunu so v splošnem delu med prihodki in odhodki zajeti tudi vsi prihodki in odhodki, ki 
jih na svoje račune pridobijo krajevne skupnosti, saj so kot neposredni proračunski porabniki 
sestavni del občinskega proračuna. Finančni plani vsake krajevne skupnosti pa so prikazani 
kot priloge od 21 do 39 v Posebnem delu proračuna. 
 
 
 
I.  OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
 
1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
 
 
Prihodki 
 
Prihodke proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 ocenjujemo na 37,77 milj. 
evrov, kar je 3 % pod veljavnim proračunom za leto 2010 oz. 1 % več kot je znašala 
realizacija v preteklem letu. Ne glede na splošne gospodarske razmere ocenjujemo, da so 
prihodki realno načrtovani. Skoraj 60 % vseh prihodkov so davčni prihodki, 25 % nedavčni 
prihodki, 15 % transferni prihodki, preostalih 10 % pa kapitalski prihodki in donacije.  
 
Davčni prihodki zajemajo davek na dohodek in dobiček, kamor sodi dohodnina, davki na 
premoženje in davki na blago in storitve. Dohodnina je s pričakovanimi 16,59 milj. evrov 
največji prihodek (74 % davčnih prihodkov), davek na premoženje kamor sodi nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin 
zajema 20 % davčnih prihodkov, ostalo so davki na blago in storitve. Nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča se glede na realizacijo v letu 2010 znižuje za 250 milj. evrov, 
zaradi spremembe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je Mestni 
svet sprejel konec leta 2010. 
Med domačimi davki na blago in storitve v višini 1,32 milijonov evrov so kot davek na 
posebne storitve zajeti davki na dohodke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in 
storitev, kjer je prikazana okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z onesnaženo vodo v 
višini 930.000 evrov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 
210.000 evrov. Poleg teh so med davki za uporabo blaga in storitev zajete turistična in 
občinska taksa. 
 
Nedavčni prihodki predstavljajo četrtino vseh proračunskih prihodkov (9,3 milj. evrov). 
Največji med njimi so prihodki od premoženja, kamor sodijo prihodki od koncesijskih dajatev 
od posebnih iger na srečo, prihodki od drugih koncesij in prihodki od najemnin. Mestna 
občina Nova Gorica načrtuje v letu 2010 prihodke od koncesijskih dajatev od posebnih iger 
na srečo (HIT, d.d. in ostali koncesionarji) v višini 6,3 milj. evrov, kar je minimalno povečanje 
glede na doseženo v preteklem letu. Najemnine zajemajo zlasti najemnine za infrastrukturo, 
dano v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb 1,4 milj. evrov in najemnine za poslovne 
prostore 0,46 milj. evrov. Najemnina za javno infrastrukturo se je začela zaračunavati z 
letom 2010 in so še vedno težave pri plačevanju, ki jih nekateri najemniki utemeljujejo s 
prenizko ravnijo cen storitev gospodarskih javnih služb. Razrešitvi teh problemov bo 
potrebno posvetiti več pozornosti že v začetku letošnjega leta. V pripravi je namreč nova 
Uredba o določitvi cen komunalnih storitev. 
Pomembnejša skupina nedavčnih prihodkov so Drugi nedavčni prihodki (0,768 milj. evrov), 
kjer je najpomembnejši komunalni prispevek (0,5 milj. evrov), ostalo so pa razne refundacije 
funkcionalnih stroškov, plač, stroškov. 
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Kapitalski prihodki zajemajo plačila od prodaje stavnih zemljišč in zgradb in prostorov. 
Načrtovan je relativno nizek prihodek s tega naslova (75.000 evrov), ker gospodarske 
razmere niso naklonjene prodajalcem nepremičnin. Prodaja zemljišč bo potekala v skladu s 
sprejetim Planom razpolaganja z občinskim premoženjem in v odvisnosti od povpraševanja 
in s tem doseganja primerne cene. 
 
Prejete donacije 
Znesek planiranih donacij se nanaša predvsem na finančne načrte krajevnih skupnosti, ki 
uspejo od lokalnih sponzorjev pridobiti tudi del sredstev za izpeljavo posameznih projektov v 
krajevni skupnosti. 
 
 
Transferni prihodki 
Transferni prihodki proračuna so prihodki, ki jih občina pridobi iz državnega proračuna, 
proračuna EU preko državnega proračuna in iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. 
Za leto 2011 pričakujemo, da bomo prejeli 5,93 milj. evrov transfernih sredstev. Največji 
znesek transfera pričakujemo za nadaljevanje investicije v izgradnjo vodozbirnega območja 
Mrzlek, ki v skladu s pogodbo poteka že tretje leto. Za ta namen pričakujemo 3 milj. evrov od 
tega 2,1 milj. evrov iz kohezijskih sredstev. Tudi za izgradnjo muzeja je planirano 1,1 milj. 
evrov sredstev države. Mestna občina Nova Gorica je upravičena do investicijskih sredstev 
po 21. In 23. členu  Zakona o financiranju občin v višini nekaj več kot 0,5 milj. evrov. 
Namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina pridobi iz države bodo znašala 165.000 
evrov. 
Iz občinskih proračunov sosednjih občin planiramo 510.000 evrov okoljske dajatve za 
obremenjevanje okolja z odpadki. Znesek se nanaša na okoljsko dajatev,ki jo občine, ki 
uporabljajo odlagališče odpadkov Stara gora niso namensko porabile v preteklih letih in na 
okoljsko dajatev, ki bo zbrana tekom leta 2011. 
Iz strukturnih skladov pričakujemo financiranje nekaterih projektov v skupnem znesku 33.000 
evrov (Comenius Regio, Evropski okoljski projekti Adria-A, Europe Aid, Leader). 
 
 
 
Odhodki 
  
Proračunski odhodki (skupno s krajevnimi skupnostmi) so planirani v višini 39,3 milj. evrov. 
Skoraj 56% tega zneska je namenjena tekočim odhodkom in tekočim transferom, nekaj več 
kot 44% pa investicijskim odhodkom in investicijskim transferom. Razmerje je za dobre 4 
odstotne točke ugodneje za investicije glede na realizacijo v preteklem letu. Tudi sicer 
dolgoletna razmerja med tekočo porabo in investicijsko porabo oscilirajo okrog razmerja 
60:40 v korist tekoče porabe. 
  
 
2. Račun finančnih terjatev in naložb 
 
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prilive iz naslova vrnjenih posojil in obročnega 
odplačila kupnin iz naslova privatizacije. Odplačila kupnin se letno znižujejo zaradi 
dokončnih odplačil stanovanj in bodo v roku petih let zaključena. V letu 2011 pričakujemo 
prilive od posojila v višini 30.000 evrov in kupnin v višini 60.000 evrov. 
Odlivi so planirani v povečanje namenskega premoženja v javne sklade in sicer v 
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica v višini 1.000.000 evrov za nakup stanovanj 
in 104.000 evrov Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške kot namensko premoženje 
za javne razpise ugodnih posojil. 
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3. Račun financiranja 
 
 
V okviru Računa financiranja je v letu 2011 predvidena zadolžitev proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za 1.320.000 evrov. Zadolžitev je namenjena investicijam v vrtec Ciciban in 
delno v vrtec Prvačina. Zadolžitev je bila planirana že v lanskem letu za omenjeni investiciji, 
vendar pa zaradi zamud pri izvedbi del v lanskem letu ni bilo potrebno najetje kredita. 
Planirana zadolžitev v letu 2010 je znašala 2.500.000 evrov. V letošnjem letu načrtujemo 
tudi odplačilo dolga, ki ga je Mestna občina Nova Gorica v začetku leta 2010 prevzela od 
družbe Vodovodi in kanalizacija d.d. in je bil najet za izgradnjo javne infrastrukture. 
S prenosom neporabljenih sredstev iz leta 2010 (pretežno so to sredstva okoljske dajatve za 
onesnaževanje vode in odpadkov iz preteklih let) izravnavamo rezultat vseh treh bilanc in 
predlagamo Mestnemu svetu sprejem usklajenega proračuna. 
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II.  OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH 
     UPORABNIKIH 
 
 
01 – MESTNI SVET 

 
01 - POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje vključuje dejavnost mestnega sveta skupaj z izvedbo in nadzorom volitev in referendnumov, 
ter dejavnost županov in podžupanov. V skupni bilanci odhodkov predstavljajo omenjeni stroški le 
dober odstotek. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volitvah v lokalne skupnosti, Statut MONG, Poslovnik MS 
MONG  
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Stabilno delovanje organov MONG 

0101 - Politični sistem 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega 
sveta, župana in podžupanov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Stabilno delovanje organov MONG 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito in ažurno delo MS, župana in podžupanov  

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Opis podprograma 
Sredstva se namenjajo za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov, stroškov sej 
vključno s televizijskim prenosom in financiranje političnih strank. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Pravilnik o nagradah za nepoklicno opravljanja funkcij 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Stabilno delovanje MS in svetniških skupin, ki so v njem zastopane  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Število sej MS, število sprejetih aktov na sejah MS 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

01001 - Pisarniški in splošni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za administrativno podporo delu mestnega sveta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik MS, Obseg gradiva za MS in število prejemnikov tega 
gradiva 

01002 - Plačila po pogodbah o delu - Mestni svet 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plačilo nagrad in sejnin svetnikom MS in članom delovnih teles; prejemki 
svetnikov so vezani na plačo župana, njihova višina se spreminja, tako kot se usklajuje plača 
župana. Znesek smo  nekoliko dvignili, saj bomo letos imeli eno sejo več kot lani (lani je 
oktobrska seja, zaradi volitev, odpadla). 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravilnik o nagradah za nepoklicno opravljanje funkcij, predvideno število sej MS in njegovih 
delovnih teles. 
01003 - Financiranje političnih strank 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za financiranje političnih strank; postavka se usklajuje z inflacijo. Relativno gledano 
bo v tem mandatu ta postavka nižja, saj je višina dotacije za posamezno politično stranko 
odvisna od števila glasov, ki jih je stranka prejela na volitvah; seštevek glasov za vse stranke 
pa je bil, predvsem zaradi nižje volilne udeležbe, na volitvah 2010 nižji kot na volitvah 2006. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o volitvah v lokalne skupnosti, rezultati lokalnih volitev 

01004 - Prenos sej Mestnega sveta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za neposredne prenose sej MS, ki jih po pogodbi izvaja TV Vitel kot najcenejši 
ponudnik. Zaradi nižje cene posameznega snemanja oziroma neposrednega prenosa, 
dosežene v postopku javnega naročanja, je postavka, v primerjavi z lani, nekoliko znižana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Dosežena cena po zaključenem postopku javnega naročila za izbiro izvajalca storitev 
snemanja in neposrednega prenašanja sej MS, pomnožena s predvidenim številom sej MS 
 
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
Opis podprograma 
Sredstva so namenjena za izvedbo volitev občinskih svetnikov in župana, volitve v ožje dele občine 
(krajevne skupnosti) in izvedbo referendumov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o volitvah v lokalne skupnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba lokalnih volitev 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvedba lokalnih volitev 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

01005 - Stroški lokalnih volitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za vrednost stroškov lokalnih volitev 2010, ki so zapadli v plačilo v letu 2011. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Stroški zadnjih lokalnih volitev 
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02 – NADZORNI ODBOR 
 
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Zajema 
delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. Delež 
v skupni bilanci odhodkov je manj kot 1 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja / 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe / 
 

0203 - Fiskalni nadzor 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje delovno področje nadzornega odbora občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Trajen nadzor nad finančnim poslovanjem MONG 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Redno in pogosto pregledovanje finančnega poslovanja MONG 
 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 
Sredstva se namenjajo za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije članov nadzornega odbora 
in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjene funkcije. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o nagradah za nepoklicno opravljanje funkcij 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Stabilno delovanje NO MONG 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Število sej NO in število opravljenih pregledov 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

02001 - Plačila po pogodbah o delu - plače po pogodbi za Nadzorni odbor 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za sejnine članom nadzornega odbora MONG; postavka se, tako kot sejnine 
svetnikov, spreminja enako kot se usklajuje plača župana. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Predvideno število sej NO krat število članov NO krat sejnina za udeležbo na seji NO 
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03 – ŽUPAN 
01 - POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje vključuje dejavnost mestnega sveta skupaj z izvedbo in nadzorom volitev in referendnumov, 
ter dejavnost županov in podžupanov. V skupni bilanci odhodkov predstavljajo omenjeni stroški le 
dober odstotek. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volitvah v lokalne skupnosti, Statut MONG, Poslovnik MS 
MONG  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Stabilno delovanje organov MONG 

0101 - Politični sistem 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema in sicer občinskega 
sveta, župana in podžupanov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Stabilno delovanje organov MONG 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovito in ažurno delo MS, župana in podžupanov  
 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 
Sredstva se namenjajo za plačilo poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje 
funkcije župana in podžupanov in materialne stroške povezane z opravljanjem omenjenih funkcij. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o nagradah za 
nepoklicno opravljanje funkcij 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno opravljanje funkcije župana in podžupana 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Število aktivnosti in nalog, ki jih opravijo župan in podžupani 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

03001 - Plače in drugi izdatki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plače župana. Sredstva se, v primerjavi z lani, nekoliko znižujejo, saj smo lani v 
to postavko šteli  plače dveh funkcionarjev (dveh  profesionalnih podžupanov), letos pa 
samo enega (profesionalni župan). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi. 
03002 - Izdatki za službena potovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za službena potovanja za župana in podžupane. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 
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03003 - Plačila po pogodbah o delu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije obeh podžupanov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o nagradah 
za nepoklicno opravljanje funkcij. 
 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema delovno področje župana in  občinske uprave 
0201 – Makro-ekonomsko planiranje , spremljanje in nadzor 

Opis glavnega programa 

Program zajema sredstva za pripravo strategije razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti 
občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja 
občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike 

Opis podprograma 
Podprogram zajema področje strategije razvoja občine 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 03005 – Priprava razvojnih projektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izdelava finančnih in drugih analiz za pripravo izhodišč za razvojne projekte. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen 
tudi v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad ter finančne rezerve za zagotavljanje izvajanja 
dogovorjenih nalog, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva v zadostnem obsegu. Delež 
v skupni bilanci odhodkov je 0,9 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Intervencije in sanacije v primeru naravnih nesreč, Financiranje nujnih nalog, katerih izvajanje je v 
javnem interesu, ki pa so se pojavile po sprejemu proračuna 
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2302 – Posebna proračunska rezerva  
Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih posledic naravnih sil. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Odprava posledic naravnih nesreč v letu, za katerega je sprejet proračun 
 
23029001-  Rezerva občine 
Opis podprograma 
Sredstva se iz proračuna izločajo za oblikovanje proračunske rezerve, ki se uporablja za odpravo 
posledic naravnih nesreč. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Učinkovita odprava posledic naravnih nesreč 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Odprava posledic naravnih nesreč v letu, za katerega je sprejet proračun 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
  03004 – Proračunska rezerva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za najnujnejšo sanacijo posledic elementarnih in drugih nesreč, katerih minimalno 
višino določa zakon. Na podlagi izkušenj iz preteklih let ter  upoštevaje dejstvo, da še niso 
bili izvedeni ali plačani nekateri interventni ukrepi iz lanskih ujm, smo postavko nekoliko 
povečali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 
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04 – KABINET ŽUPANA 

 
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter obmejno in drugo sodelovanje na 
različnih področjih.  Vključeno je tudi sodelovanje s Slovenci po svetu ter sofinanciranje programov 
drugih izvajalcev mednarodnega sodelovanja.  V okviru te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za 
pričetek delovanja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Gorica (I) – Nova Gorica – 
Šempeter-Vrtojba (EZTS). Delež, ki ga predstavlja v bilanci odhodkov je nizek in sicer 0,1 %. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dogovori in pogodbe s tujimi subjekti, listine o pobratenju  ter usmeritve župana, Mestnega sveta in 
Komisije za mednarodne odnose. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti 
povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in 
rezultatov ter vzpodbujati in spremljati delovanje slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Omogočiti 
uspešno delovanje EZTS. 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so povezane z mednarodno aktivnostjo 
občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti 
povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in 
rezultatov ter vzpodbujati in spremljati delovanje slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Omogočiti 
uspešno delovanje EZTS. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti  na mednarodnem področju ob 
upoštevanju navodil in usmeritev Komisije MS za mednarodne odnose. 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške obmejnega in drugega mednarodnega sodelovanja na različnih 
področjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, dogovori s tujimi subjekti, konvencija o ustanovitvi EZTS  in statut EZTS, 
listine o pobratenju  ter usmeritve župana, Mestnega sveta in Komisije za mednarodne odnose. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na urbanem območju Goriške, v okviru njenih pristojnosti 
povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in 
rezultatov ter vzpodbujati in spremljati delovanje slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. Omogočiti 
uspešno delovanje EZTS. Doseganje zastavljenih ciljev se spremlja v okviru gospodarskega, posebej 
turističnega razvoja ter skozi spremljanje tujih in domačih  medijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Uspešno izvajanje in spremljanje podpisanih in dogovorjenih aktivnosti  na mednarodnem področju ob 
upoštevanju navodil in usmeritev Komisije MS za mednarodne odnose.  Doseganje zastavljenih ciljev 
se spremlja v okviru poročanja Komisiji. 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

04001 - Mednarodno sodelovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka služi izvedbi nalog čezmejnega in mednarodnega sodelovanja Mestne občine 
(sodelovanje z italijanskimi obmejnimi občinami, posebej z Občino Gorica, Goriško pokrajino 
in delovanje v EZTS, nadgradnja Protokola  o sodelovanju, pobratenja, prevajanje) ter 
financiranju stroškov drugih izvajalcev pri izvajanju  mednarodnih aktivnosti, pomembnih  za 
Mestno občino (krajevne skupnosti,  druge osebe javnega in zasebnega prava). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, projekti Evropske hiše, delovanje krajevnih 
skupnosti. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 

- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storite, za aktivnosti, kjer je nosilec 
Mestna občina; 

- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov,  za 
sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 

 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskih zadev, informatizacije uprave, obveščanja 
javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 
Delež, ki ga predstavlja v bilanci odhodkov je 1,4 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne 
prostore občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Opis podprograma 

V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, 
sredstva za izdelavo celostne podobe občine in izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih   

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Število promocijskih sporočil, število pojavljanj v medijih, število uradnih objav. 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

04002 - Stroški oglaševalskih storitev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Velik del postavke predstavljajo stroški klipinga, preostalo pa 4 x letno objave v "Goriški", 
redno oglaševanje ob praznikih in prireditvah ter predstavitve občine v domačih in tujih 
medijih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni povezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, za aktivnosti, kjer je nosilec 

Mestna občina; 
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov,  za 

sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 
 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Sredstva so namenjena izvedbi praznovanj ob državnih in občinskem prazniku, obeležitvi obletnic z 
domoznanstveno vsebino,  gostinskim storitvam ter nabavam daril, ki jih Mestna občina ob različnih 
priložnosti podari institucijam ali posameznikom. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o preprečevanju korupcije, Zakon o državnih praznikih in dela 
prostih dneh 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Ohranjanje  tradicij, spoštovanje do narodove preteklosti, do Slovenije, Mestne občine Nova Gorica in 
Evropske unije, delovanje v duhu humanistični vrednot dobrososedskih odnosov. Doseganje ciljev se 
meri skozi daljše obdobje ter skozi medijske in druge odzive na delovanje.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Vsakoletna izvedba dogodkov ob državnih  in občinskem prazniku ter obeležitve zgodovinskih 
dogodkov ali obletnic po programu. Doseganje ciljev se meri skozi medijske in druge odzive na 
delovanje.  
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

04003 - Prireditve in gostinske storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zagotavlja izvedbo proslav ob državnih praznikih ter ostalih dogodkov v 
organizaciji občine in pogostitve. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, za aktivnosti, kjer je nosilec 

Mestna občina; 
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov,  za 

sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 
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04004 - Protokolarne nabave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za nabavo daril, potrebnih za redne protokolarne namene, za 
pripravo vabil, vizitk in drugega grafičnega materiala ter novoletnih obdarovanj. V znesek je 
vključena tudi nabava vin domačih vinarjev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, za aktivnosti, kjer je nosilec 

Mestna občina; 
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov,  za 

sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 

 

04005 - Najemnine ob protokolarnih dogodkih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zagotavlja sredstva za najem dvoran 8.2. in 26.12. ter predstavlja rezervo pri 
organizaciji prireditev, če jih je potrebno zaradi dežja premakniti v dvorane. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, za aktivnosti, kjer je nosilec 

Mestna občina; 
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov,  za 

sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 

 

04006 - Prireditve ob občinskem prazniku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znesek pokriva stroške prireditev ob občinskem prazniku, ki jih organizira občina (županov 
sprejem ter slavnostna seja) ter prispevke drugim organizatorjem, ki so vključeni v program 
praznovanj. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, za aktivnosti, kjer je nosilec 

Mestna občina; 
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov,  za 

sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema pripravljenost in delovaje organizacijskih oblik sistema zaščite, obveščanja in 
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter obrambnega sistema. Delež odhodkov predstavlja 
3,8 %. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Ocena ogroženosti ter obrambni načrti in načrti zaščite in reševanja (ZIR) za posamezne vrste 
naravnih in drugih nesreč, Program vzdrževanja  operativne pripravljenosti sil in sredstev civilne 
zaščite in Javne gasilske službe (organiziranost, opremljanje, usposabljanje, vaje in urjenje ) po 
sklepu župana. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem obrambe in ZIR ter hitre in učinkovite intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah. Doseganje optimalne operativne pripravljenosti sil in sredstev civilne 
zaščite in Javne gasilske službena podlagi ocene ogroženosti MONG pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem ZIR ter intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni plani izvajalcev in preverjanje izpolnjevanja le-teh, preverjanje operativne pripravljenosti na 
vajah in tekmovanjih in ocena učinkovitosti po intervencijah. Primerjava s sorodno organiziranimi 
sistemi doma in v tujini. 
 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Podprogram vključuje stroške za organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov civilne zaščite in 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev ter vzdrževanje javnih 
zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o 
varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni 
dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem ZIR ter uspešnost intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Letni plani izvajalcev in preverjanje izpolnjevanja le-teh, preverjanje operativne pripravljenosti na 
vajah in tekmovanjih in ocena učinkovitosti po intervencijah. Primerjava s sorodno organiziranimi 
sistemi doma in v tujini. 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

04030 - Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka obsega redno vzdrževanje zaklonišč in skladišč ter zamenjavo in dopolnitev 
tehnične opreme: 

- redno letno vzdrževanje ostalih zaklonišč v lasti MONG (Za spomenikom Solkan, 
Kromberk, Garažna hiša, LŠC, Pristava, Rožna Dolina, OŠ F. Erjavec), 

- vzdrževanje skladišč CZ (Lokve, Banjšice, Grgarske Ravne, Gasilski dom  Nova Gorica, 
mobilni zabojniki), 

- vzdrževanje opreme in tehničnih  sredstev in nabava osebne, skupne in specialne 
opreme reševalnih enot, štaba in služb CZ 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev, za aktivnosti, kjer je nosilec 
Mestna občina; 
- predpisi o zaščiti in reševanju; 
- županov sklep in pogodba ter dokazila o namenski porabi za sofinanciranje aktivnosti 
drugih izvajalcev. 
 

04031 - Zaščitni ukrepi in preventiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek je namenjen sofinanciranju društev, pogodbeno vezanih na sistem CZ in zagotavlja 
usposabljanje, vaje ter pokrivanje materialnih stroškov ob akcijah. Iz te postavke se plačuje 
tudi zavarovanje ter stroške izdelave ocene ogroženosti oz. intervencijskih načrtov. 

V to so vključene naslednje aktivnosti: 

- vzdrževanje operativne pripravljenosti sil in sredstev zaščite in reševanja: 
- štabi, poverjeniki, enote in službe civilne zaščite, 
- društva in nevladne organizacije pomembne za ZRP,  javna podjetja, zavodi in ustanove po 
pogodbah, 

- zavarovanje pripadnikov reševalnih enot  in opreme za zaščito in reševanje, 
- najemnine in skupni stroški vzdrževanja najetih objektov ( voda, elektrika, ogrevanje), 
- izdelava načrtov zaščite, reševanja in pomoči,  
- izdelava in dopolnjevanje obrambnega načrta občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev za aktivnosti, kjer je nosilec 
Mestna občina; 
- predpisi o zaščiti in reševanju; 
- županov sklep in pogodba ter dokazila o namenski porabi za sofinanciranje aktivnosti 
drugih izvajalcev. 
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04032 - Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za zagotavljanje nastanitve in nujne pomoči ogroženim prebivalcem 
v primeru nesreč  (plačevanje najemnin Šmihel, Gradišče, najem prostorov v GD Dornberk 
po pogodbi  za nujna ležišča).  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev za aktivnosti, kjer je nosilec 
Mestna občina; 
- predpisi o zaščiti in reševanju; 
- županov sklep in pogodba ter dokazila o namenski porabi za sofinanciranje aktivnosti 
drugih izvajalcev. 
 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 

Vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, delovanja poklicnih 
gasilskih enot in gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, vozil in opreme ter 
investicije v omenjene objekte in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o 
varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o materialni 
dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Zagotoviti stabilen in učinkovit sistem delovanje javne gasilske službe in sistema ZIR ter intervencije 
ob naravnih in drugih nesrečah. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Letni plani nabav in plani usposabljanja izvajalec sistema ZIR. Preverjanje izpolnjevanja planov 
izvajalcev, preverjanje operativne pripravljenosti na vajah in tekmovanjih in ocena učinkovitosti po 
intervencijah. Primerjava s sorodno organiziranimi sistemi doma in v tujini. 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

04033 - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Znesek predstavlja 70 odstotkov potrebnih sredstev za delovanje javnega zavoda. Vsebuje 
sredstva za plače zaposlenih v zavodu, delež za materialne stroške in stroške za nemoteno 
delovanje v Gasilskem domu, ki je v lasti PGD Nova Gorica ter za preglede, zavarovanja in 
strokovno usposabljanje. Manjkajoča sredstva zagotavljajo soustanovitelji. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav  znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sklep župana, pogodba. 
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04034 - Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki so namenjena  nabavi gasilskih vozil in druge opreme, ki je namenjena 
ali za Javni zavod ali za PGD znotraj njihovih nalog  v okviru javne gasilske službe. Načrt 
nabav potrdi Poveljstvo javne gasilske službe oz. župan. V letu 2011 so sredstva namenjena 
za nakup podvozja za vozilo za nevarne snovi, ki ga Javni zavod nujno potrebuje.  Pri 
nakupu sodelujejo tudi nekatera podjetja, kjer je nevarnost nesreč večja, ostali 
soustanovitelji ter Javni zavod sam (sredstva požarnega sklada.) 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Pravice porabe se v celoti izvršujejo preko NRP in ZJN. 

04035 - Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so v celoti namenjena PGD Čepovan, Dornberk in Nova Gorica in služijo 
vzdrževanju njihove operativne pripravljenosti za izvajanje nalog javne gasilske službe.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
     Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sklepi župana in pogodbe, sklenjene na podlagi usklajenih načrtov izvajalcev. 

04036 - Sredstva iz požarnega sklada 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Gre za transfer namenskih sredstev požarnega sklada, ki so namenjena nabavi opreme 
izvajalcev javne  gasilske službe.  Delitev opravi  Odbor Mestnega sveta za razdelitev 
sredstev požarnega sklada.  
 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
 Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sklepi župana na podlagi odločitev Odbora Mestnega sveta, po vnaprej sprejetih merilih in 
skladno s trenutnimi potrebami.. 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Delež v skupnih odhodkih je majhen in sicer 0,02%. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenti  in strategija Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu R Slovenije in policije ter 
Občinskega SPVCP. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem med mlajšimi udeleženci v 
prometu.. 
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0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Opis glavnega programa 

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Z  izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvesti dogovorjene akcije in povečati varnost in zmanjšati število nesreč. Merilo je cestnoprometna 
statistika. 

08029001 - Prometna varnost 
Opis podprograma 

Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru delovanja SPVCP. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Varnejše ravnanje udeležencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je 
cestnoprometna statistika. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Izvedba lastnih akcij ter sodelovanje pri izvedbi akcij policije ali SPVCP RS. Merilo je cestnoprometna 
statistika. 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

04038 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z obstoječim zneskom se zagotavlja izvedbo dosedanjih akcij SPVC: 
"Bodi previden" – splošna akcija ( jan/ feb), 
"40 dni brez alkohola"- splošna akcija (feb/apr), 
"Pasavček" - sodeluje OŠ Dornberk, vrtec Dornberk  (jan/apr), 
"Kaj veš o prometu?" - predavanja, delavnice po vrtcih in šolah  (apr/jun), 
"Varno kolo" – splošna akcija,  pregledi koles, nalepke (maj/jun), 
"Kaj veš o prometu? " občinsko, medobčinsko in  republiškem tekmovanju kolesarjev in 
motoristov ( maj/jun), 
"Prvi šolski dan" in akcija "Prostovoljec" -  za prvošolčke (avg/sept), 
"Varna pot v šolo " – pregled  prometne signalizacije in infrastrukture (avg), 
"Dan brez avtomobila"- akcija v tednu mobilnosti  (sept), 
"Ulice otrokom " - akcija v tednu otroka  (okt), 
"Alkohol ubija - največkrat nedolžne" - akcija v mestu  Nova Gorica (okt), 
"Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč" - delavnica, prižig svečk in transparent 
(nov), 
"Alkohol "  - preventivne delavnice po srednjih šolah, občinska  prireditev  (dec). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezav znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
- predpisi o javnem naročanju za naročilo blaga in storitev za aktivnosti, kjer je nosilec 
Mestna občina; 
- županov sklep ali pogodba ter dokazila, predvsem fotokopije plačanih računov, za 
sofinanciranje aktivnosti drugih izvajalcev. 
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23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dobave vode v času suše, 
interventno sanacijo plazov in drugo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, 
Zakon o materialni dolžnosti, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Zagotoviti odpravo že nastale nevarnosti in škode ter preprečiti nadaljevanje ali povečanje le-te. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Z optimalno organiziranim sistemom ZIR spremljati možne nevarnosti ter ukrepati v čim krajšem času. 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

04039 - Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena prvi intervenciji za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč ter 
ukrepom, nujno potrebnih za preprečitev nevarnosti za življenje in varnost ljudi in 
premoženja. 
- Intervencijski ukrepi na plazovih, usadih, poškodovanih objektih ter infrastrukturi   
Cesta Preserje – Sv. Katarina (KS Branik ), 
Branik 212/a ( Lojevi )  (KS Branik ), 
Breg 14/a, ( KS Kromberk), 
Plaz Loke 9, Loke 15 (KS Kromberk), 
Ureditev intervencijske poti – Saksid ( KS Dornberk) 
Plaz Železna vrata 2 (KS Branik) 
Plaz v ulici Bratov Hvalič – ( KS Kromberk) 
manjši plazovi in cestni usadi 
- Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti ter morebitne nove manjše nesreče (geološka, 
geomehanska in statična poročila, geodetske storitve, predlogi za izvajanje ukrepov) 
- Monitoring plazov,  karte ogroženosti, nadomestilo uničene in poškodovane opreme, 
 -Redni ukrepi po manjših nesrečah 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Ni navezave znotraj postavke. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Sklep župana, Zakon o javnem naročanju, pogodbe o stalni pripravljenosti. 
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05 – URAD DIREKTORJA 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevnih 
skupnosti), ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Delež sredstev v skupni bilanci 
odhodkov predstavlja 9,7 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje nalog lokalne 
samouprave 
 
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
ravni 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za različne oblike povezovanja občin. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Povezovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Število stikov z drugimi lokalnimi skupnostmi in državo 
 
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 
Vključeni so stroški za delovanje raznih oblik povezovanja občin. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Aktivna vključenost občine v medobčinsko sodelovanje in povezovanje 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Uspešne skupne akcije za zastopanje interesov občine v odnosu do države 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

05001 - Skupnost občin Slovenije - plačilo članarine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plačilo članarine v Skupnosti občin Slovenije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Višina letne članarine za članstvo v  SOS-u 
 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva namenjena za sofinanciranje programov veteranskih organizacij ter drugih 
posebnih skupin. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Posebna družbena skrb za posebej ogrožene družbene skupine 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zmanjšanje družbene segregacije, ki so ji izpostavljene nekatere ogrožene družbene skupine 
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18049001 - Programi veteranskih organizacij 
Opis podprograma 
Sredstva za sofinanciranje programov društev veteranov, borcev, vojnih invalidov ter vzdrževanje 
grobišč. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o vojnih veteranih 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Posebna družbena skrb za veteranske organizacije 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Število prireditev, aktivnosti in programov, ki jih bodo izvedle veteranske organizacije; dobro 
vzdrževani in očiščeni spomeniki 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

05010 - Veteranske organizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij iz različnih zgodovinskih obdobij. Zaradi 
varčevalne naravnanosti proračuna smo postavko znižali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 
Opis podprograma 
Sredstva se namenjajo za računalniško opismenjevanje občanov vseh starosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Čim višji nivo računalniške pismenosti občanov MONG 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Čim več aktivnosti, ki povečujejo računalniško pismenost občanov MONG 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

05007 - Projekt "E - občina" 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena nadaljevanju izvajanja programa e-občina. Financirali bomo 
konference in strokovna srečanja s področja informatike, ki se organizirajo v naši občini ter 
računalniško opismenjevanje starejših občanov in ostalih skupin, ki si teh znanj niso pridobili 
v izobraževalnem procesu. Nadaljevali bomo s postavljanjem javnih e točk za brezplačni 
brezžični dostop do interneta 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Število planiranih aktivnosti in ocenjeni stroški za izvedbo teh aktivnosti 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva, ki so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kamor je vključen 
tudi v ta namen posebej oblikovan rezervni sklad ter finančne rezerve za zagotavljanje izvajanja 
dogovorjenih nalog, za katere v proračunu niso bila predvidena sredstva v zadostnem obsegu. Delež 
v skupni bilanci odhodkov je 0,9 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Intervencije in sanacije v primeru naravnih nesreč, Financiranje nujnih nalog, katerih izvajanje je v 
javnem interesu, ki pa so se pojavile po sprejemu proračuna 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Opis glavnega programa 
Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v 
prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti 
oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Financiranje nujnih nalog, ki nimajo svoje proračunske postavke, v letu, za katerega je sprejet 
proračun 
 
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 
Opis podprograma 
Vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. so bile planirane v 
prenizkem obsegu in so nujne za izpeljavo določenih programov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Financiranje nujnih nalog v javnem interesu, ki jih v času priprave proračuna ni bilo moč predvideti 
oziroma jih ni bilo moč predvideti v zadostnem obsegu 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Financiranje nujnih nalog, ki nimajo svoje proračunske postavke, v letu, za katerega je sprejet 
proračun 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

05008 - Splošna proračunska rezervacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za financiranje nalog in dejavnosti, ki jih ni bilo možno planirati ob pripravi 
proračuna,  je pa njihovo delovanje v javnem interesu in so upravičeni do sredstev iz 
občinskega proračuna. Višino postavke ohranjamo na lanskem nivoju. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

      Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 
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06 – SPLOŠNE ZADEVE 
 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema dejavnosti na področju kadrovskih zadev, informatizacije uprave, obveščanja 
javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov ter razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 
Delež, ki ga predstavlja v bilanci odhodkov je 1,4 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja / 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Stabilno delovanje nekaterih spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave 
0401 - Kadrovska uprava 
Opis glavnega programa 
Vključena so sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim pravnim in fizičnim osebam v MONG 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustrezno število podeljenih priznanj. 
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 
Opis podprograma 
Vključuje stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o občinskih priznanjih MONG 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Podeljevanje občinskih priznanj zaslužnim pravnim in fizičnim osebam v MONG 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Ustrezno število podeljenih priznanj 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06001 - Občinske nagrade 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za nabavo likovnih del in denarne nagrade, ki jih prejmejo občinski nagrajenci. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Predvideno število občinskih priznanj pomnoženo z vrednostjo priznanja v denarju in boniteti 
 
 
0402 - Informatizacija uprave 
Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske 
storitve. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Kvalitetno in stabilno e-poslovanje znotraj uprave in v odnosu do strank 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Število dokumentov in komunikacij, ki se izvajajo v e-obliki 
04029001 - Informacijska infrastruktura 
Opis podprograma 
Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem proračunu 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Stabilno delovanje računalniške strojne opreme 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Nemoteno delovanje računalniške strojne opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni čas v 
primeru napak. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06002 - Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za tekoče vzdrževanje in servisiranje strojne računalniške opreme. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let 
06003 - Nakup računalnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva bodo namenjena nabavi strojne in osnovne programske opreme (operacijski sistem 
in orodja pisarniškega poslovanja). Zamenjani bodo osebni računalniki (delovne postaje) in 
tiskalniki, ki so amortizirani in zastareli oz. pokvarjeni in ne ustrezajo več potrebam 
uporabnikov v občinski upravi. Kupljen bo sodobnejši projektor za mali sejni dvorani. 
Povečane bodo kapacitete LotusNotes Domino strežnika. Zaradi varčevalne naravnanosti 
proračuna smo sredstva nekoliko znižali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Obnova računalniške strojne opreme v 5-6 letih in tržne cene te opreme. 
 

04029002 - Elektronske storitve 
Opis podprograma 
Podprogram vključuje stroške nakupa programske opreme in elektronskih storitev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o občinskem proračunu 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Stabilno delovanje računalniške programske opreme 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Nemoteno delovanje računalniške programske opreme, čim manjše število izpadov, čim krajši odzivni 
čas v primeru napak 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06004 - Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki bodo namenjena vzdrževanju uporabniških aplikacij in spletnih rešitev 
ter gostovanju portala MONG na spletnem strežniku. Iz teh sredstev bo financiran dostop do 
interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski upravi, podaljševanje 
spletnih domen ter vzdrževanje programske opreme, ki presega redna mesečna vzdrževalna 
dela.  
 
Opis  Mesečni znesek  € Letni znesek v € 
Vzdrževanje in gostovanje spletnega 
portala   

320 3.840 

Elektronski naslovi za mestne svetnike  120 1.440 
Povezave na internet in el. pošta (HKOM) 640/66 2.000 
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Vzdrževanje internega spisovno – 
dokumentarnega informacijskega  
sistema  

1.000 12.000 

Vzdrževanje finančno knjigovodskega  
informacijski sistem 

1.100 13.200 

Vzdrževanje programskih rešitev za 
občinsko redarsko službo 

190 2.280 

Nadgradnje in dopolnitve, ki presegajo 
osnovno vzdrževanje (za vse programske 
rešitve) 

 8.240 

Tekoča popravila osnovne programske 
opreme  

 3.000 

SKUPAJ  46.000 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz prejšnjih let 
06005 - Nakup programske opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na postavki bodo namenjena nadgradnji spletnega portala mestne občine ter 
nadgradnji spisovno dokumentarnega sistema občinske uprave ( licence in nadgradnja Imisa 
). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ažurno posodabljanje računalniške programske opreme 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva 
za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za upravljanje 
poslovnih prostorov občine. Ta program zadeva premoženje in poslovne prostore, ki niso namenjeni 
za delovanje občinske uprave. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Stabilno delovanje nekaterih spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno kontinuirano delovanje nekaterih spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne 
samouprave. 
 
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Opis podprograma 
V okviru podprograma so vključena sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih občine, 
sredstva za izdelavo celostne podobe občine in izdelavo in vzdrževanje spletnih strani občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ustrezno obveščanje domače in tuje javnosti o delovanju občine in sprejetih lokalnih predpisih 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Število promocijskih sporočil, število pojavljanj v medijih, število uradnih objav 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06006 - Uradne objave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za plačevanje objav uradnih aktov in drugih objav uradnega značaja (npr. zapora 
ceste, javni razpisi). Glede na lansko realizacijo ocenjujemo, da bi sredstva lahko nekoliko 
znižali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let. 
 
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavljajo stroški za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov v lasti občine (tudi krajevnih skupnosti) in investicije v omenjene poslovne 
prostore. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem, ki ga občina ne potrebuje za izvajanje svojih 
nalog 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni prihodek od najemnin in prodaje nepremičnin, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06007 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v lasti MONG in nimajo oz. še 
nimajo programske vsebine. Te prostore se večinoma daje v najem. V smislu varčevalne 
naravnanosti proračuna smo to postavko nekoliko znižali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06008 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zajeta sredstva naših vložkov (dejanskih plačil) v investicijsko vzdrževanje 
naših objektov ali poslovnih prostorov iz prejšnje postavke, pri čemer se omejujemo zgolj na 
nujne, praktično interventne posege brez vlaganja v dodano vrednost. Na tej postavki se 
knjigovodsko vodi tudi  vrednost kompenzacije, ki jo priznamo najemnikom poslovnih 
prostorov v naši lasti, kadar le-ti namenjajo lastna sredstva za investicije ali investicijsko 
vzdrževanje teh prostorov, pri čemer se jim ustrezno zniža obveznost dejanskega plačila 
najemnine (gre za primere najemnikov Želva, SAZU, Polo-inn ter restavracija Grajska klet). 
Zaradi nižje vrednosti teh kompenzacij smo postavko nekoliko znižali. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Plan investicijskega vzdrževanja in obnov na nepremičninah, ki jih občina ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog 

06010 - Cenitve, natečaji, stroški postopkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za cenitve, natečaje in druge stroške postopkov ob prodaji, nakupu in druge vrste 
poslov s premoženjem. V lanskem letu smo iz te postavke plačali tudi nekatere cenitve, 
povezane z oceno škode po naravnih ujmah, zato je bila lani višina te postavko nenormalno 
visoka. Letos jo spet vračamo na običajni nivo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Število planiranih nakupov in prodaj poslovnih prostorov ter oddaj v najem v povezavi s 
tržnimi cenami storitev izdelav cenitev in cenami drugih stroškov, povezanih s prometom z 
nepremičninami 
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave, delovanje ožjih delov občine (krajevnih 
skupnosti), ter ostalo delovanje na področju lokalne samouprave. Delež sredstev v skupni bilanci 
odhodkov predstavlja 9,7 %. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Stabilno delovanje občinske uprave in vseh podpornih sistemov za izvajanje nalog lokalne 
samouprave 
 
0603 - Dejavnost občinske uprave 
Opis glavnega programa 
Glavni program zajema tekoče in investicijske odhodke za  delovanje občinske uprave. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Stabilno delovanje občinske uprave 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi MS in usmeritvami župana 
in direktorice občinske uprave. 
 
06039001 - Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se sredstva namenjajo za plače zaposlenih v občinski upravi in materialne 
stroške, povezane z delovanjem občinske uprave. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Stabilno delovanje občinske administracije 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Nemoteno in ažurno izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi MS in usmeritvami župana 
in direktorice občinske uprave. 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06011 - Plače in drugi izdatki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za bruto plače, prispevke in ostale dajatve delodajalca in druge prejemke 
zaposlenih. Znesek je praktično enak lanskemu. Znesek je usklajen s kadrovskim načrtom 
za obdobje 2010-2012. Iz navedenega dokumenta izhaja, da je imela MONG na dan 31. 12. 
2010 83 zaposlenih, od tega 2 funkcionarja, 56 uradnikov, 23 strokovno tehničnih javnih 
uslužbencev in 2 pripravnika. V  letih 2011 in 2012 načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih 
za 2 in sicer za 1 funkcionarja (to se je že zgodilo) in za enega pripravnika. Če bomo 
ustanovili skupno medobčinsko redarsko-inšpekcijsko službo z občino Brda, bomo naše 
redarje in inšpektorja premestili v ta organ ter dodatno zaposlili še 2 redarja in 1 inšpektorja. 
Kljub temu pa se strošek delovne sile za našo občino zaradi tega ne bo povišal, saj polovico 
stroškov delovanja medobčinskih uprav (brez investicij in opreme) pokrije država.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, kadrovski načrt, osebne okoliščine zaposlenih v 
občinski upravi MONG 

06012 - Pisarniški in splošni material in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za redno pisarniško poslovanje in drugo administrativno in strokovno opremo za 
delo, ki se ne vodi kot osnovno sredstvo. Z nekaterimi varčevalnimi ukrepi bomo poskušali to 
postavko, v primerjavi z lani, znižati. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06013 - Posebni material in storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za posebne materiale in storitve, kot so na primer delovne obleke za redarje ipd. 
Zaradi varčevalne naravnanosti proračuna postavko znižujemo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za energijo, vodo, telefonske in računalniške komunikacije. En del teh sredstev 
dobimo refundiran s strani najemnikov  v stavbi MONG. Zaradi porasta cen električne 
energije in daljinskega ogrevanja moramo postavko nekoliko zvišati. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 
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06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za goriva in maziva za službena vozila. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Število službenih vozil, predvideno število službenih potovanj, predvideno število prevoženih 
km 

06016 - Izdatki za službena potovanja uprave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za financiranje službenih potovanj . 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Načrtovano število službenih potovanj, načrtovana višina stroškov, ki nastanejo na službenih 
potovanjih 

06018 - Drugi operativni odhodki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za študentsko delo, pogodbeno delo, avtorsko delo, izobraževanje zaposlenih za 
pridobitev formalne izobrazbe, neformalno izobraževanje zaposlenih, odvetniške storitve, 
študije in drugi podobni odhodki. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06019 - Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za obdobne zdravstvene preglede javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi 
in za zunanje storitve iz naslova varstva pri delu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Zakon o varstvu pri delu, načrtovano število obdobnih zdravniških pregledov za zaposlene  
občinski upravi MONG 
 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in investicije v 
upravne prostore ter stroške nakupa opreme in prevoznih sredstev. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o stvarnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Zagotavljanje stabilnih tehničnih pogojev za delovanje občinske uprave 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Gospodarno upravljanje upravne stavbe ter nabava in nemoteno delovanje opreme, potrebne za 
delovanje občinske uprave  
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

06022 - Varovanje zgradb in prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za dopoldansko  receptorsko službo ter popoldansko, nočno in vikend varovanje v 
stavbi MONG. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Število planiranih ur storitev varnostne in receptorske službe, pomnoženo z vrednostjo urne 
postavke 

06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za 
registracijo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za popravilo službenih vozil ter stroške zavarovanja in registracije. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocenjeni stroški teh storitev za eno službeno vozilo, pomnoženo s številom  službenih vozil 

06024 - Tekoče vzdrževanje upravne stavbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za tekoče vzdrževanje stavbe MONG, ki ga vršijo zunanji izvajalci in sicer javno 
podjetje Mestne storitve ter še nekateri drugi manjši izvajalci. Zaradi varčevalne 
naravnanosti proračuna smo postavko nekoliko znižali. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06025 - Zavarovalne premije za objekte in opremo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za zavarovanje objektov in opreme v lasti MONG, razen službenih vozil. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Izkustvena ocena na podlagi podatkov iz preteklih let 

06026 - Nadomestilo za stavbno zemljišče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za objekte v lasti MONG. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Površina predmetnih objektov (v kvadratnih metrih) krat število točk krat vrednost točke 

06028 - Nakup pohištva in druge opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za nakup pisarniške in druge opreme, kot so telefoni, kopirni stroji, fotoaparati ipd. 
Poleg običajnih nakupov bomo letos iz te postavke financirali tudi nabavo radarja za 
merjenje hitrosti vozil kot dodatno opremo naše redarske službe (60.000 EUR). Nakup tega 
pripomočka za umirjanje hitrosti na lokalnih cestah v MONG sta kot svojo usmeritev in 
priporočilo občini sprejela tako SPVCP kot varnostni sosvet. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Plan nabave pohištva in druge opreme ter tržne vrednosti te opreme 

06029 - Investicijsko vzdrževanje in obnove upravne stavbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe. Zaradi varčevalne naravnanosti 
proračuna smo postavko prepolovili in bomo tako izvajali samo nujne posege. Če se bo 
tekom leta kot nujno potrebno pokazalo še kakšno popravilo, ki bo preseglo finančne okvire 
postavke, bomo morali znesek korigirati pri rebalansu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Plan investicijskega vzdrževanja občinske stavbe za leto 2011 ter tržne vednosti teh storitev 
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07 - INFRASTRUKTURA 
 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje zajema izvajanje programov prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja, 
pospeševanje podpornih storitev za kmetijstvo in skrb za gozdove in gozdno infrastrukturo, ki je v 
lasti Mestne občine Nova Gorica. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  
Programi podeželja in kmetijstva so dolgoročni in izhajajo iz ciljev, zastavljenih v naslednjih 
nacionalnih, evropskih  in regionalnih dokumentih: 
- Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 
- Programu razvoja kmetijstva 2007-2013 
- Regionalni razvojni program za Goriško za obdobje 2007 – 2013 

 
1104 – Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 
Sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programov, ki jih 
pripravi Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Tolmin. Program vključuje programe 
posameznih krajevnih enot na območju MONG in sicer  KE Predmeja,  KE Trnovo, KE Gorica, in 
KE Sežana. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ohranjanje oz izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje 
gozdov, prav tako pa varno in  konkurenčno izkoriščanje gozdov.  

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba programov vzdrževanja gozdnih prometnic posameznih KE, tako, da te enote lahko v 
skladu s svojimi  letnimi programi vzdržujejo posamezne gozdove, jih obnavljajo in izkoriščajo.  

 
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 
Sofinanciranje se izvaja na državnih in zasebnih gozdovih v skladu s tripartitno pogodbo med 
Mestno občino Nova Gorica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  in Zavodom za 
gozdove Slovenije iz Ljubljane. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno pokrivajo iz 
proračuna (javno naročilo). Mestna občina Nova Gorica po izvedbi del pošlje na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevek za refundacijo sredstev v višini zneska dogovorjenega 
s pogodbo. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gozdovih 
Pravilnik o gozdnih prometnicah 
Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Ohranjanje oz izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje 
gozdov, prav tako pa varno in  konkurenčno izkoriščanje gozdov.  

 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvedba programov vzdrževanja gozdnih prometnic posameznih KE, tako, da te enote lahko v 
skladu s svojimi  letnimi programi vzdržujejo posamezne gozdove, jih obnavljajo in izkoriščajo.  
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 
07001 - Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Skupna obveznost je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih del za 
63,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 153,51 km gozdnih cest v državnih gozdovih, na 
podlagi vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije. Vzdrževalna dela je 
treba izvajati preko celega leta. Mestna občina Nova Gorica je dolžna vzdrževalna dela na gozdnih 
cestah oddati na način, ki to določa Zakon o javnih naročilih in Zakon o izvrševanju proračuna R 
Slovenije, zagotoviti sodelovanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  pri izboru izvajalca 
in podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem vzdrževalnih del. Nadzor nad izvedenimi deli pa izvaja v 
okviru svojih pristojnosti Zavod za gozdove Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.  
 
 
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe:  
Zajema področje oskrbe s toplotno energijo in učinkovito rabo energije 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: 
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: 
Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami 
Povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij 

 
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

Opis glavnega programa:  
Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo 
Dolgoročni cilji glavnega programa: 
 Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v MONG 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

 
 
12079001 - Oskrba s toplotno energijo 

Opis podprograma: 
Podprogram vključuje aktivnosti pri projektih oskrbe s toplotno energijo in daljinskim ogrevanjem 
Zakonske in druge pravne podlage: 
 Energetski zakon 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Cenovno in ekološko optimalno ogrevanje v MONG 
Samozadostni trajnostni razvoj 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 
07002 - Energetski koncept 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izdelava letnih poročil ter priprava letnih planov aktivnosti LEK, izdelava DIIP DOLB Nova Gorica in 
LB kotlovnica KENOG, izdelava energetskih pregledov in uvajanje energetskega knjigovodstva 
osnovnih šol in vrtcev v MONG. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 
07132 - Širitev toplovodnega omrežja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podaljšanje toplovoda po Kidričevi ulici proti dijaškemu domu (bodoči študentski stolpiči) in zaključek 
navezave Eda centra na mestni vročevod. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 
07199 - Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ( KENOG) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
50% delež za rekonstrukcijo vročevodnega sistema na ulici Gradnikove brigade (vgradnja toplotnih 
izmenjevalcev ). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 
 
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Zajema široko področje cestnega prometa in infrastrukture ter vzdrževanja železniške 
infrastrukture. Delež v bilanci odhodkov je…. % in se skoraj v celoti nanaša na cestni promet. 

 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Vlada RS je sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki je 
ključnega pomena za hitrejši gospodarski zagon in uresničenje gospodarskih razvojnih ciljev 
Slovenije. Strategija razvoja Slovenije temelji na petih razvojnih prioritetah države. Peto razvojno 
prioriteto  predstavlja »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, v katero so  
uvrščeni finančno zahtevni projekti s področij prometa, energetike in kakovosti življenja.  
 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Na prometnem področju je poudarek na razvoju javnega prometa, železniški infrastrukturi, 
predvideva pa tudi dograditev cestnega omrežja, ki kljub okoljski invazivnosti z zagotavljanjem 
večje mobilnosti lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja in zaposlitvenim možnostim ljudi. 
V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v Sloveniji na 
nizkem nivoju. Glede na družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je organizirana 
skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh udeležencev v 
prometu zelo pomembna in potrebna. 

 
1302 Cestni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in  
gradnjo državnih cest. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
• Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v 

sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za 
ceste).  

• Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 
tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se 
motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu – pešci, kolesarji; poseben 
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poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet 
in posredno v javno življenje. 

• Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 
konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

• Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  
• Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov 

financiranja cestnega omrežja.  
• Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, 

kategorizacija cest). 
• Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 
• Sprejemanje pravne regulative.  
 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 
• Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. Viri 

predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, 
pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 

• Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. 
• Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi leti 

prava redkost, urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih 
• Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 

upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 
prometne varnosti . 

• Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 
• Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na obrobju 

mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  
• Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih križiščih; 

vodenje slabovidnih in slepih preko krožnih križišč;  
• Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
• Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih območjih za 

gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, proračun 
občine. 

• Ureditev evidenc. 
• Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 
• Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 

omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  
 
KAZALCI OZIROMA NAČINI SPREMLJANJA CILJEV 
 
• sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  
• zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 
• sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi sosednjimi 

državami (Italija) 
• usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 
• zmanjšanje števila prometnih nesreč 
• minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 
 
V letu 2011 je prioritetno finančno pokritje že zaključenih investicij oz. nadaljevanje že začetih 
investicij. Pričenjajo se tudi nove investicije.  
Vsi ti posegi predstavljajo izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa. Z izgradnjo novih potez pa se 
ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. MONG.  
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13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  
(LC, LG, LZ, LK in JP) 

Opis podprograma 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno 
izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. V ta namen 
odpravljamo t.i. črne točke posameznih odsekov.  Na območju mesta Nova Gorica in 
strnjenih naselij  Mestne občine Nova Gorica  izboljšujemo pogoje za uporabo prometnih 
površin pešcev in oseb s posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in 
ulic, kolesarskih  in  pešpoti zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah (ZCes-1) 

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 

 

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

Odlok o občinskih cestah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje 
prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu.  

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje 
prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. V ta namen odpravljamo t.i. črne 
točke posameznih odsekov.  Na območju mesta Nova Gorica in strnjenih naselij  Mestne 
občine Nova Gorica  izboljšujemo pogoje za uporabo prometnih površin pešcev in oseb s 
posebnimi potrebami. Z vzdrževanjem javni poti, lokalnih cest in ulic, kolesarskih  in  pešpoti 
zagotavljamo varnost uporabnikov teh površin. S 1. 1 2011 je  začela veljati koncesijska 
pogodba za opravljanje lokalne GJS za vzdrževanje občinskih javnih cest. Koncesijo za 
vzdrževanje občinskih javnih cest na mestnem območju izvaja Komunala d.d. Nova Gorica, 
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za vzdrževanje občinskih javnih cest izven mestnega območja pa Cestno podjetje d.d. Nova 
Gorica. 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

 

 
 

07004 - Zimska služba na občinskih javnih cestah (LC, LG, LZ, LK in JP in 
nekategoriziranih poteh) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka je v tem letu spremenjena in ne zajema samo zimske službe na javnih  poteh, ampak vso 
zimsko službo na vseh občinskih cestah. V tej postavki je sedaj zajeta zimska služba, ki je bila v 
preteklih letih prikazana v postavki »zimska služba« in postavki »redno vzdrževanje lokalnih cest in 
ulic«. 
Namen porabe: Za zimsko službo na občinskih cestah skrbita oba koncesionarja  v sodelovanju z 
Oddelkom za infrastrukturo in gospodarske javne službe MONG ter predstavniki KS. V okviru 
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest izvajata zimsko 
službo koncesionarja, in sicer: za območje mesta Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna 
Dolina ter Pristava - Komunala d.d. Nova Gorica. Za navedene kategorizirane  ceste izven tega 
območja pa Koncesionar CPG d.d. Nova Gorica.  
Zimska služba se  pretežno izvaja na višje ležečih območjih občine, letošnja zima pa je večkrat 
presenetila tudi v nižinah in s tem tudi samo mesto. 
Zimska služba obsega naslednja dela: postavitev zimske signalizacije, pripravo deponij (nabavo in 
skladiščenje posipnega materiala), dežurstvo in pripravnost,  pluženje, preventivno in redno 
posipanje,  popravilo škode in pometanje asfaltnih cest  po končani zimi… 
Zaradi intenzivne zimske službe po 25. novembru 2010 vključno z decembrom 2010 je bil znaten del 
predvidenih sredstev  porabljen že v navedenem terminu.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Koncesijska pogodba o vzdrževanju občinskih javnih cest. 

07005  - Vzdrževanje javnih kategoriziranih (JP)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva v višini 130.000 so namenjena rednemu vzdrževanju kategoriziranih javnih 
poti (JP) v skupni  dolžini 150 km v sklopu izvajanja koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest na 
območju MONG.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP/  
Koncesijska pogodba o vzdrževanju občinskih javnih cest 
 

07007 - Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic (LZ, LC, LG, LK, KJ) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: financira se redno vzdrževanje 133 km lokalnih cest (LC) in redna vzdrževana dela 43 
km mestnih cest (LG, LZ, LK), 10 km kolesarskih in pešpoti (KJ),  podhodov, trgov in ostalih mestnih 
odprtih javnih površin (javna snaga na teh površinah je predmet druge postavke). Gramoziranje 
makadamskih cest z grediranjem in valjanjem, utrditev bankin z nasipom tampona in utrditvijo, košnjo 
obcestnih pasov in rezanje grmičevja, urejanje odvodnjavanja, odstranjevanje nanosov in popravila po 
neurjih, čiščenje jarkov, propustov in vtokov, krpanje asfalta s hladno in vročo asfaltno maso, 
popravilo udarnih jam na makadamskem vozišču, zamenjavo posameznih poškodovanih pokrovov, 
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rešetk, robnikov, tlakovanih površin, ograj itd…in redna kontrola cest ter intervencijska dela v slučaju 
nepredvidenih dogodkov na cestišču. Vzdrževanje signalizacije ni predmet te postavke. 
Proračunska postavka pa je razdeljena takole: 
Za redno vzdrževanje občinskih javnih cest, ki ga izvaja koncesionar Komunala d.d. N.G. v okviru 
koncesije, to je mesta Nova Gorica in naselij: Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava,  znaša 
predviden letni strošek 113.000 EUR; 
Za redno vzdrževanje občinskih lokalnih cest, ki ga izvaja koncesionar Cestno podjetje N.G. d.d. v 
okviru koncesije, to je za celotno območje MONG izven  mesta Nova Gorica in naselij: Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava,  znaša predviden letni strošek 197.000 EUR; 
 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP   
Koncesijska pogodba za vzdrževanje občinskih javnih cest. 

07133 -Obnova in dopolnitev prometne signalizacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
 
Pri obnovi prometne signalizacije gre barvanje talne signalizacije, in sicer: sredinskih in robnih črt bele 
in rumene barve, prehodov za pešce, stop črt, usmerjevalnih označb, in oznak pred šolami za 
zagotavljanje varnosti v cestnem prometu, označitev parkirnih mest, postajališč za avtobuse ter  
menjava poškodovanih prometnih znakov, semaforjev ipd... Kot dopolnitev signalizacije pa bo 
potekalo tudi nadaljevanje ureditve talne signalizacije Ulice IX. korpusa v Solkanu od Hotela Sabotin 
do Mikija ter montaža števcev porabe električne energije na semaforjih in njihovo vzdrževanje. 
 
Proračunska postavka pa je razdeljena takole: 
Za redno vzdrževanje vertikalne in talne signalizacije, ki ga izvaja koncesionar Komunala d.d. N.G. v 
okviru koncesije, to je mesta Nova Gorica in naselij: Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava,  
znaša predviden letni strošek 77.600 EUR; 
Za redno vzdrževanje vertikalne in talne signalizacije na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh, ki 
ga izvaja koncesionar Cestno podjetje N.G. d.d. v okviru koncesije, to je za celotno območje MONG 
izven  mesta Nova Gorica in naselij: Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava,  znaša predviden 
letni strošek 36.751 EUR; 
Za dopolnitev in vzdrževanje zgoraj navedene  prometne signalizacije pa preostanek sredstev v 
višini…. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  

Koncesijska pogodba za vzdrževanje občinskih javnih cest./ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP – 
Pravilnik in cenik po koncesijski pogodbi ter ocenjena vrednost - JN 
 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti 
ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, varovalne ograje, 
ovire za umirjanje prometa in podobno. 

 
Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa 
(prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z 
osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in cest).  Nadaljevali bomo z rekonstrukcijo Lokalne ceste Grgar – 
Banjšice v naselju Grgar, Grgarske Ravne.  
Nove investicije so Ščedenska cesta, pločnik ob Ulici V. Vodopivca v Kromberku,  Pot na Breg v 
Solkanu. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah (ZCes-1) 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica 
Odlok o občinskih cestah 
Pravilnik o vrstah in nivoju vzdrževanja javnih cest.  
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih 
cest na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št.  8/10). 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
• Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v 

sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za 
ceste).  

• Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 
tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se 
motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu – pešci, kolesarji; poseben 
poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet 
in posredno v javno življenje. 

• Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 
konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

• Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  
• Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov 

financiranja cestnega omrežja.  
• Zagotoviti nivo vzdrževanja po pravilniku o nivoju vzdrževanja javnih cest 
• Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, 

kategorizacija cest). 
• Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 
• Sprejemanje pravne regulative.  

 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 
• Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. Viri 

predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, 
pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 

• Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. 
• Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi leti 

prava redkost, urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih 
• Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 

upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 
prometne varnosti . 

• Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 
• Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na obrobju 

mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  
• Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih križiščih; 

vodenje slabovidnih in slepih preko krožnih križišč;  
• Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
• Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih območjih za 

gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, proračun 
občine. 

• Ureditev evidenc. 
• Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 
• Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 

omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  
• Zagotovitev osnovne prometne varnosti.  
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KAZALCI OZIROMA NAČINI SPREMLJANJA CILJEV 
 
• sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  
• zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 
• sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi sosednjimi 

državami (Italija) 
• usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 
• zmanjšanje števila prometnih nesreč 
• minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 
 
V letu 2011 je prioritetno finančno pokritje že zaključenih investicij oz. nadaljevanje že začetih 
investicij. Pričenjajo se tudi nove investicije.  

Vsi ti posegi predstavljajo izboljšanje varnosti in pretočnosti prometa. Z izgradnjo novih potez pa se 
ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. MONG 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 
 
07008 - Nujne in nepredvidene sanacije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Poravnali bomo stroške sanacije cestnega usada na LC Podlaka – Madoni višini 4.690 EUR in 
sanacije podpornega zidu ob LC v Lokovcu v višini 10.440,00EUR ter montaže odbojne ograje v 
Vitovljah.  Skupne pogodbene  obveznosti znašajo 18.656 EUR.  
Predvideli smo  postavitve nujnih odbojnih ograj ob Lokalni cesti v Lokovcu in v Ravnici.  Nujne so 
sanacije podpornih zidov, propustov, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / NI 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP – 
Ocenjena vrednost - JN 
 

07009 - Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izvedli bomo naslednje aktivnosti: 
sanacijo vozišča: v križišču  Vojkove in Kidričeve ter  Sedejeve ulice (ob cerkvi) 
sanacija posedkov in ureditev odvodnje: na Erjavčevi, Kidričevi, Cankarjevi in Mizarski ulici. 
-Sanacije pešpoti: ob Cankarjevi ulici, med Prvomajsko in  Partizansko ter ulico Ledine in sanacijo 
pešpoti med Sončno ulico  in Kapelo; 
-Sanacija pločnikov: v Pionirski ulici, ulici Milojke Štrukelj in Gregorčičevi ulici. 
-Postavitev varnostne ograje v ulici Klanec ter sanacija podpornega zidu na Grčni. 
-Sanacija dvignjenih robnikov in  pohodnih javnih površin pri »Ruskih  blokih«. 
-V okviru razpoložljivih sredstev bomo sanirali  tudi nekaj manjših posedkov in   
-Sanacijo tistih poškodb na odprtih javnih površinah, ki presegajo vrednost rednega vzdrževanja. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  
NI 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Ocenjena vrednost - JN 
 

07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen porabe: Izmere se bodo realizirale v okviru finančne velikosti postavke po vseh k.o. v MO 
Nova Gorica (v k.o. Nova Gorica, k.o. Vitovlje, k.o. Dornberk, k.o. Šempas, k.o. Bate, k.o. Grgar, k.o. 
Branik, k.o. Kromberk, k.o. Lokovec…).  
Zelo težko je predvideti točen kraj meritev, ker se velikokrat meri tudi tam, kjer nastanejo problemi pri 
posameznih meritvah, ki jih naročijo stranke same.    
Poleg izmere cest bo potrebno zaključiti tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest  ter posledično 
dopolniti banko cestnih podatkov in izdelati kataster cest kot to narekuje zakonodaja ter vzpostaviti 
digitalni sistem urejanja vseh evidenc. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
–Izmera javnih poti,kataster cest 

07030 - Dokumentacija za urejanje občinskih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dokumentacije, ki bo omogočala dokončanje nekaterih investicij, ki se izvajajo skozi daljše časovno 
obdobje ter odpiranje novih investicij (štetje prometa, kolesarske steze Ul. Tolminskih puntarjev, 
Lavričeva ulica od Gradnikove do Cankarjeve in Prvomajska od Lavričeve do Gostola). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- dokumentacija za občinske ceste 

07031 - Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS pomenijo prioritetne posege na občinskih javnih (LC in 
JP) ter nekategoriziranih poteh po KS za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Gre za sanacijo 
podpornih oziroma opornih zidov, ureditev odvodnjavanja (ureditev muld, obcestnih jarkov, propustov 
oziroma sanacijo propustov) ter izvedbo  manjših asfaltnih prevlek. 
Za izvedbo posegov na javnih poteh po KS v letu 2011 smo predvideli naslednja sredstva: 
-KS Banjšice            3.000,00 € 
-KS Branik               4. 000,00 € 
-KS Čepovan           4.000,00 € 
-KS Dornberk           5.000,00 € 
-KS Gradišče           3.000,00 € 
-KS Grgar                 4.000,00 € 
-KS Ravne Bate       4.000,00 € 
-KS Kromberk          5.000,00 € 
-KS Lokovec            4.000,00 € 
-KS Lokve                4.000,00 € 
-KS Osek-Vitovlje    4.000,00 € 
-KS Ozeljan              4.000,00 € 
-KS Prvačina            5.000,00 € 
-KS Ravnica             4.000,00 € 
-KS Šempas             4.000,00 € 
-KS Trnovo               4.000,00 € 
Skupaj                    65.000,00 € 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP – 
 Plan investicij in večjih vzdrževalnih del v KS.  Ocenjena vrednost- JN 

07135 - Pločniki   
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ureditev pločnikov ob občinskih cestah in šolskih poteh in javnih ustanovah. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- Pločniki 

07211 – Ureditev Ul. V. Vodopivca   
Začetek investicije izgradnje pločnika ob Ul. V. Vodopivca v Kromberku na odseku od križišča za grad 
Kromberk do avtobusnega postajališča ob novem stanovanjskem naselju.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- Ureditev Ul. V. Vodopivca 

07177 - Rekonstrukcija LC Grgar – Banjšice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S predvidenimi sredstvi bomo nadaljevali z  rekonstrukcijo LC Grgar-Banjšice v naselju Grgar, 
Grgarske Ravne in Bate.  
Del sredstev v višini 300.000 EUR smo pridobili po sporazumu o poravnavi škode zaradi 
preobremenitve  LC Grgar-Bate - Kanalski Vrh ob izgradnji ČHE Avče, sklenjenim med MONG in 
SENG. Projekt se prepleta s projektom Zaščita vodnega vira Mrzlek, zato se je investicija tudi 
terminsko zavlekla. Dodatne zamude  so prispevala še usklajevanja z lastniki tangiranih zemljišč in 
obilno jesensko deževje.   
Izvedli smo  širitev ceste in mostu  ter zgradili podporne zidov v Grgarju prav tako smo zgradili 
pločnike z ureditvijo odvodnje in javne razsvetljave.  Potrebno je izvesti še asfaltacijo dela pločnika in 
zaključnega sloja asfalta vozišča, postaviti signalizacijo in odkupiti zemljišča. To bo opravljeno v tem 
letu. Rekonstrukcija križišča LC Grgar-Banjšice z državno cesto in  navezavo na že rekonstruiran del 
LC, ni predmet tega proračunskega leta.  
V Grgarskih Ravnah, kjer smo izvedli širitev in kjer  je na tangiranem delu že  izveden  projekt zaščita 
vodnega vira Mrzlek, bomo izvedli zaključni sloj asfalta. 
V Batah bomo urediti signalizacijo po projektni dokumentaciji. 
V okviru razpoložljivih sredstev bomo uredili še nekaj krajših asfaltnih muld, za preprečitev erozije 
vozišča. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP –  
Pogodba o preobremenitvi  LC Grgar-Banjšice-Kanalski vrh zaradi gradnje ČHE Avče  in plačilu 
odškodnine SENG. Projekt rekonstrukcije LC Grgar-Banjšice v naselju Grgar, v naselju Grgarske 
Ravne in naselju Bate. Ocenjena vrednost, javno naročilo  (ZJN). 
 
 

07184 - Ščedenska cesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelava dokumentacije, odkupi in priprava investicije za rekonstrukcijo vzhodnega dela Ščedenske 
ceste od obvoznice Solkan proti Kmetijsko gozdarskemu zavodu (razširitev obstoječe ceste).  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- Ščedenska cesta 
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07200 - Avtobusna postajališča – ob občinskih cestah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev najnujnejše vertikalne in horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih postajališčih v 
skladu s Pravilnikom o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
(Ul. RS št. 17/82).  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- avtobusna postajališča 
 

07202 - Rekonstrukcija Pot na Breg 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ureditev ceste od nezavarovanega železniškega prehoda »kajak center« do Ul.IX. korpus. Investicija 
se izvaja v sklopu zavarovanja prehoda preko železniške proge. Rekonstrukcija vključuje ureditev 
ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, odvodnjavanje, vertikalno in horizontalno signalizacijo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029002 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  
- Rekonstrukcija Pot na breg 
 
07212 – Cesta Dornberk - Oševljek 
Za rekonstrukcijo ceste Dornberk – Oševljek so predvidena minimalna sredstva, ker bo 
Mestna občina Nova Gorica v letu 2011 kandidirala na razpisih za pridobitev državnih 
sredstev in se bodo dela izvajala v letu 2012, kar je razvidno iz Načrta razvojnih programov. 
 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 

Opis podprograma 
Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter zmanjševanjem 
negativnih vplivov na okolje. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 
07032 - Plačilo koncesije za JP 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Stroški mestnega avtobusnega prometa in povezave z Gorico. Potrebna bo proučitev 
smiselnosti nekaterih slabo zasedenih avtobusnih linij. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in 
odstranitev arhitektonskih ovir 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Urejanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ki omogoča večjo preglednost in varnost v 
prometu, izvajanje drugih ukrepov, ki omogočajo tudi najšibkejšim udeležencem v prometu lažji in 
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varnejši dostop do javnih in drugih ustanov. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029003  urejanje cestnega prometa – prometna ureditev, 
signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranitev arhitektonskih ovir   
 
 
07034 - Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevanje sodobnejšega, predvsem pa varnejšega načina urejena prehodov za pešce kot to 
zahtevata Zakon o cestah in  Zakon o pravilih cestnega prometa. 
 
Poravna se račun za ureditev prehoda za pešce in ureditev avtobusnega postajališča v Prvačini, ki ni 
bil plačan v letu 2010. Uredi in osvetli se prehode za pešce, ki niso urejeni oz. osvetljeni v skladu s 
predpisi. Načrte za osvetlitev in ureditev prehodov za pešce imamo za naselji Šempas in Ozeljan. 
Predvidena je ureditev (izvedba) osvetlitve prehoda za pešce pred lekarno v Novi Gorici (že 
podpisana pogodba). Predvidena je ureditev (izvedba) osvetlitve prehoda za pešce pred stavbo MO 
Nova Gorica (Kidričeva ulica).   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029003  urejanje cestnega prometa – ureditev prehodov za 
pešce  na širšem mestnem območju   

07035 - Mirujoči promet  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
-  Dokončanje parkirišča na Rutarjevi ulici. 
-  Izgradnja parkirišča na Trubarjevi ulici - Imamo pravnomočno gradbeno  dovoljenje.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  

Dokončanje parkirišča na Rutarjevi ulici in graditev parkirišča na Rutarjevi ulici  v Novi Gorici. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Dokument identifikacije investicijskega projekta. 

07203 – Investicijsko vzdrževanje Mestne storitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Proračunska sredstva v višini 15.000,00 EUR so namenjena za ureditev zaščitne ograje na tržnici. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

 
13029004 Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 
Cilj je, da zmanjšamo porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Vendar je cilj tudi razširiti mrežo JR, da bodo 
postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena njihova varnejša uporaba. Pri širitvi  in tudi 
rekonstrukciji omrežja JR bomo sledili prej navedeni uredbi. 
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Zakonske in druge pravne podlage  
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o cestah. 
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Strategija razvoja JR na Območju MONG 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Strategija razvoja JR na Območju MONG 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 
07037 Plačilo javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  plačilu električne energije za javno razsvetljavo in delovanje semaforjev, 
znakov z notranjo osvetlitvijo in za novoletno krasitev mesta. 
Kljub povečanju cene električne energije pričakujemo, z manjšo porabo, zmanjšano končno 
vrednost realizacije, zato je predviden znesek manjši od lanskega leta.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje 
preko NRP  
Poraba električne energije za JR v preteklem letu in realizacija nalog po strategiji razvoja JR v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 

07038 - Širitev mreže javne razsvetljave na mestnem območju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  bomo izvedli le najnujnejše 
širitve mreže JR in sicer ob pešpoteh na Ledinah.  
Vsa preostala razpoložljiva sredstva  bodo vložena v projektiranje JR v skladu z Strategijo razvoja JR 
na območju MONG in v nujno rekonstrukcijo in posodobitev javne razsvetljave v skladu z Uredbo in 
sicer  naslednjih ulic: 
Ledine, Gregorčičeva, I. Regenta, Trubarjeva, Erjavčeva, Gradnikova, Gortanova, Delpinova, 
Cankarjeva (JR med stanovanjskimi objekti), Grčna in Trgovski center v Novi Gorici. 
Po uredbi bi morali v tem letu izvesti tudi rekonstrukcijo Bazoviške, Kosovelove in Sedejeve  ulice. 
Oziroma, po Uredbi je potrebno v letu 2011  zamenjati 459 svetilk. Manjkajoča sredstva bomo lahko 
pridobili s pomočjo razpisa za sofinanciranje EU skladov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Projektna dokumentacija - ocenjena vrednost – JN. 
 

07039 - Širitev mreže javne razsvetljave po KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  bomo izvedli le najnujnejše 
širitve mreže JR  oz. montažo posameznih svetilk kot dograditev. Večji del teh sredstev bo  vloženo v 
nujno rekonstrukcijo in posodobitev javne razsvetljave v skladu z Uredbo za izvedbo rekonstrukcij in 
posodobitev po strategiji  JR, ki je  izdelana za celotno območje MONG v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.  
Z razpoložljivimi sredstvi bomo nadaljevali z rekonstrukcijo v KS Šempas, Rožna Dolina, Dornberk in 
Prvačina, delno pa za projektiranje JR v skladu z Strategijo razvoja JR na območju MONG. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocenjena vrednost- JN. 

07040 - Redno vzdrževanje mreže JR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pretežen strošek rednega vzdrževanja mreže JR  predstavlja redna zamenjava sijalk. Manjši del te 
postavke pa predstavljajo nujna večja vzdrževalna dela JR na območju celotne MONG (zamenjava 
posameznih poškodovanih drogov svetilk in zamenjavo dotrajanih oziroma poškodovanih kablov 
ipd...). Posledica teh poškodb je lahko dotrajanost materialov, prometne nesreče, neurja, in ostale 
fizične poškodbe vključno z vandalizmom. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocenjena vrednost- JN. 
 
 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Opis podprograma 
Na področju državne infrastrukture nadaljujemo z izdelavo dokumentacije, ki omogoča odpiranje 
novih investicij . Prav tako nadaljujemo z izgradnjo pločnikov ob državnih cestah (pločnik 
Dornberk-Draga) in urejanjem avtobusnih postajališč.  
V povezavi z izgradnjo vodovoda za napajanje Brd iz zajetja Mrzlek je planirana izgradnja daljinske 
kolesarske poti od Solkana do Plavi. 
Med investicijami se finančno zapirata obvoznica Solkan in krožno križišče Rožna Dolina. 
Novo investicijo predstavlja ureditev križišča Šmihel (soinvestitorstvo DRSC).  
 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah (ZCes-1) 
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
Pravilnikom o tehničnih normativih in  minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna 
postajališča na glavnih in regionalnih cestah za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih 
postajališč  
Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4) 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
Pravilnik o nivojskih prehodih 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
• Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v 

sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za 
ceste).  

• Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 
tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se 
motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu – pešci, kolesarji; poseben 
poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet 
in posredno v javno življenje. 

• Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 
konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

• Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  
 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev 
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• Priprava izvedbene dokumentacije  za državne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega nabora 
so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih skupnosti in 
uporabnikov cest. 

• Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 
upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 
prometne varnosti . 

• Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 
• Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na obrobju 

mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  
• Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
• Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih območjih za 

gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega kompleksa, proračun 
občine. 

• Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 
omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  

 
KAZALCI OZIROMA NAČINI SPREMLJANJA CILJEV 
 
• sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  
• zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 
• sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi sosednjimi 

državami (Italija) 
• usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 
• zmanjšanje števila prometnih nesreč 
• minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

07047 – Izgradnja obvoznica Solkan  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Finančno zaključevanje investicije obvoznice Solkan (urejanje zemljiškoknjižnega stanja). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
– obvoznica Solkan  
 

07049 - Dokumentacija za urejanje državnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
- Izdelava štetja prometa in prometnih študij za križišči »Tri hiše« in »Orlandini«; 
- izdelava idejnega projekta za zahodno obvoznico – projektna naloga, ki jo potrdi DRSC (možnost 
sofinanciranja investicije s strani  Direkcije RS za ceste – sestanek 18.2.2011) in geodetski posnetek; 
- izdelava idejnega projekta za rekonstrukcijo ceste R3-608 Solkan – Lokve (2. faza), 1. fazo na 
odseku od Prevala do odcepa Ravnica izdeluje DRSC – sestanek 18.2.2011 – geodetski posnetek. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
– dokumentacija za urejanje državnih cest 
 

07136 - Daljinske kolesarske poti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Plačilo stroškov za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo daljinske kolesarske poti od 
Solkana do Plavi. Kolesarsko pot  Solkan – Plave bo na razpis za EU sredstva prijavila država.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07140 - Avtobusna postajališča – ob državni cesti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ureditev najnujnejše vertikalne in horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih postajališčih v 
skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih in  minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna 
postajališča na glavnih in regionalnih cestah za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih 
postajališč  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
– avtobusna postajališča 

07186 - Krožišče Rožna Dolina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Finančno zapiranje investicije v skladu s sporazumom o sofinanciranju z DRSC (stroški javne 
razsvetljave). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  /  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
– krožišče Rožna Dolina 

07192 -  Pločnik Dornberk – Draga 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izdelava investicijske dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek izvedbe (večletna pogodba). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
– pločnik Dornberk-Draga 

07205 - Križišče Šmihel – sofinanciranje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Rekonstrukcija križišča z ureditvijo pasu za leve zavijalce iz smeri Nova Gorica, ureditvijo prehoda za 
pešce, avtobusnih postajališč in pločnikov do njih. V letu 2011 dopolnitev dokumentacije v skladu z 
recenzijo, ki jo je izvedla DRSC, odkup zemljišč in priprava investicije. V tem letu bo Mestna občina 
Nova Gorica z DRSC podpisala sporazum o sofinanciranju, investicija pa se zaključi v letu 2012. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

 Postavka je v NRP vključena v poglavje 13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
– križišče Šmihel 

 

1303 Železniški promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
Sofinanciranje tekočega vzdrževanja nezavarovanih nivojskih železniških prehodov (zagotavljanje 
preglednosti ceste),  poravnava obveznosti do Slovenskih železnic  iz naslova vzdrževanja 
nivojskih prehodov v letih 2001- 2003 in sofinanciranje opremljanja nivojskih prehodov z 
zapornicami. Dela se izvajajo v skladu s pravilnikom o nivojskih prehodih. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Vse obstoječe nivojske prehode na območju MONG zavarovati.  Do izpolnitve tega cilja pa 
zagotavljanje preglednosti na cestah na območju nezavarovanih prehodov. 

 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Poplačilo terjatev Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 
2001-2003 za tekoče leto in pričetek investicije zavarovanja prehoda Solkan 1. 

 
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 

Opis podprograma 
Sofinanciranje tekočega vzdrževanja nezavarovanih nivojskih železniških prehodov (zagotavljanje 
preglednosti ceste),  poravnava obveznosti do Slovenskih železnic  iz naslova vzdrževanja 
nivojskih prehodov v letih 2001- 2003 in sofinanciranje opremljanja nivojskih prehodov z 
zapornicami. Dela se izvajajo v skladu s pravilnikom o nivojskih prehodih. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o železniškem prometu (ZZeIP-UPB4) 
Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZeIP) 
Pravilnik o nivojskih prehodih 

 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Vse obstoječe nivojske prehode na območju MONG zavarovati.  Do izpolnitve tega cilja pa 
zagotavljanje preglednosti na cestah na območju nezavarovanih prehodov. 

 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Poplačilo terjatev Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 
2001-2003 za tekoče leto in pričetek investicije zavarovanja prehoda Solkan 1. 

 
 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07050 -  Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj - železnice 
V zvezi s terjatvami Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih prehodov v letih 
2001-2003 je bila podpisana izvensodna poravnava, ki predvideva obročno odplačilo dolga. Planirana 
sredstva pokrivajo letne stroške za poravnavo obveznosti do SŽ.. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje železniški promet  in infrastruktura, investicijsko vzdrževanje 
in gradnja javne železniške infrastrukture – sofinanciranje vzdrževanja železniških prehodov 
 
 

07204 -  Investicija v železniške prehode 
 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sofinanciranje ureditve zavarovanja križanja ulice Pot na breg v Solkanu (dostop do kajak centra) z 
železniško progo z zapornicami v skladu s Pravilnikom o nivojskih prehodih  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Postavka je v NRP vključena v poglavje železniški promet in infrastruktura,investicijsko vzdrževanje in 
gradnja javne železniške infrastrukture – investicija v železniške prehode 
 
 
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema naloge, ki so usmerjene k ohranjanju narave in izboljšanju stanja okolja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Regionalni razvojni program goriške statistične regije za obdobje 2007 -2013 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Varovanje okolja in naravne dediščine 

 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
Opis glavnega programa 

V pripravi je projekt regijskega koncepta za ravnanje z odpadki, ki planira izgradnjo regijskega centra 
za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšati 
količino odloženih biorazgradljivih odpadkov. V glavni program je vključeno še ravnanje z odpadno 
vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom 
odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov, ureditev 
zbirnih centrov in sanacija nelegalnih odlagališč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba projekta skladno s potrjenim terminskim planom 

 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 
 
Sredstva se namenjajo za gradnjo in vzdrževanje odlagališč odpadkov, sanacijo nelegalnih 
odlagališč, odvoz kosovnih in drugih posebnih odpadkov, izplačila odškodnin za komunalno 
deponijo ter nabavo opreme.  
Na centralnem odlagališču odpadkov so v tem obdobju predvidena investicijska vlaganja iz 
namenskih sredstev, ki pomenijo sanacijo in posodobitev odlagališča v skladu z okoljsko 
zakonodajo. Sklenjena je koncesijska pogodba o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ter 
koncesijska pogodba o odlaganju komunalnih odpadkov. Koncesionar  za izvajanje obeh GJS je 
Komunala d.d. Nova Gorica. 
Sklenjena sta tudi koncesiji za Urejanje in čiščenje javnih površin v okviru kareih koncesionarja 
pobirata navlako in praznita smetnjake ter odlagata na odlagališču v Stari Gori, kamor odlagata 
tudi zbrani  material rednega pometanja. 
 
Zakonske in druge pravne podlage  
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 

     Odlok o koncesiji za Urejanje in čiščenje javnih površin  
     Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/06 s spremembami ) 

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja    
komunalne in padavinske vode. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
V pripravi je projekt regijskega koncepta za ravnanje z odpadki, ki planira izgradnjo regijskega 
centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja odpadkov s ciljem 
zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov. Terminski plan  izgradnje predvideva, da se 
bodo gradbena dela izvajala v letih od 2012 do 2014. S tem projektom bomo kandidirali za  
sredstva EU skladov. 
 
Urejeno okolje 
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvedba predvidenih del skladno s potrjenimi terminskimi  plani 
  
Postopno zmanjševanje onesnaževanja okolja in zmanjševanje obremenjevanja okolja 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07051 - Sanacija nelegalnih odlagališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvideli smo sredstva za sanacijo nelegalnih odlagališč, za odvoz  zapuščenih avtomobilov 
neznanega lastnika in ravnanje s kosovnimi odpadki za preprečitev nastajanja novih divjih odlagališč. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Pogodba za zbiranje in prevoz skupnih komunalnih odpadkov v MONG. 

07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu ustrezno pripravljenih azbest - cementnih odpadkov  individualnih 
graditeljev pri menjavi kritine do odlagališča v Stari Gori in plačilo takse iz tega naslova. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 Pogodba za zbiranje in prevoz skupnih komunalnih odpadkov v MONG. 
 

07053 - Pobiranje navlake in odvoz odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva namenjena  pobiranju navlake z odprtih javnih površin v mestu, praznjenju košev 
za odpadke in odvozu na mestno deponijo, odvozu javnih kontejnerjev in plačilu takse za 
obremenjevanje okolja.  
Intenzivnost vzdrževanja poteka v skladu s koncesijsko pogodbo o izvajanju GJS Urejanje in čiščenje 
javnih površin in po Pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin. Naloge izvajata koncesionarja: 
Komunala d.d. Nova Gorica za območje  mesta Nova Gorica in 
Želva d.o.o. Ljubljana za območje Solkana , Kromberka, Rožne Doline in Pristave. 
Proračunska postavka v višini 350.000 EUR pa je razdeljena takole: 
Program koncesionarja Želve po pravilniku za izvajanje  koncesije za (pobiranje navlake in  praznjenje 
košev ter odvozom odpadkov iz javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna dolina in 
Pristava) znaša skupaj z DDV 40.000 EUR; 
Program koncesionarja Komunale d.d. po pravilniku za izvajanje koncesije za (pobiranje navlake in  
praznjenje košev ter odvozom odpadkov na območju mesta Nova Gorica) znaša skupaj z DDV 
310.000 EUR.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07058 - Razširitev odlagalnega polja  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nujno je potrebno izvesti prvo fazo razširitve odlagalnega polja, ki je del celotnega projekta CERO 
Nova Gorica 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke    

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Ocena stroškov izvedbe projektov 

 

07062 Sortirni center- reciklažna ploščad na centralnem odlagališču nevarnih 
odpadkov Nova  Gorica – iz naslova takse  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zgraditi je potrebno servisno cesto ob zbirnem centru in skladiščne prostore za sekundarne surovine. 
Predvidena je tudi izgradnja kanalet za odvod meteorne vode z zgornje ploščadi, priprava temeljev 
sortirne linije, nadaljevanje izgradnje nadstrešnice stiskalnice in izgradnja opornih zidov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena stroškov izvedbe projektov 

07063 Ureditev ČN za čiščenje izcednih vod s sistemom "RO" – iz naslova 
takse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nujno je potrebno izvesti čistilno napravo za izcedne vode, ki ne ustreza trenutnemu režimu delovanja 
odlagališča, je pa tudi del celotnega projekta CERO Nova Gorica. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke   

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov 
 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
ocena stroškov izvedbe projektov 
 

07206 – Subvencija za zbiranje odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Trenutno cena komunalnih storitev zbiranja in odlaganja odpadkov ne pokriva amortizacije, zato je 
potrebno del sofinancirati iz občinskega proračuna. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
kalkulacija cene komunalnih storitev zbiranja in odlaganja odpadkov ter obračun amortizacije za leto 
2010 

07207 - Skladišče za nevarne odpadke iz gospodinjstev 

17653 - 53 -1117625353535353 53
 



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priprava projektne dokumentacije za preureditev skladišča za nevarne odpadke iz gospodinjstev. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  
Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Ocena stroškov izvedbe projektov 

07208 -  Vhodna ploščad 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dela potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja - projektna dokumentacija, meritve, rekonstrukcija 
naprav. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke   
Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov 

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

07209 -  Zbirni centri – ločeno zbiranje odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dokončanje izvedbe del v zbirnih centrih. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priprava projektne in ekonomske dokumentacije za pripravo vloge ter razpisna dokumentacija za 
CERO. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke   

Ureditev regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Ocena stroškov izvedbe projektov 
 
 
 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma:  vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav 
Ključni investiciji na področju ravnanja z odpadno vodo sta pripravi na izgradnjo  čistilnih naprav za 
Novo Gorico in Ozeljan (Ozeljan, Šempas, Šmihel, Osek). V izgradnji pa so še fekalna kanalizacija 
Dornberk (mimo zdravstvenega doma na priključek ČN), kanalizacija Prvačina, kanalizacija v Novi 
Gorici, kanalizacija Šmihel. 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 
 Zakon o varstvu okolja 
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Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih naprav 
Navodilo za vodenje postopka javnega naročanja ter za evidentiranje naročilnic, pogodb in sklepov 
župana, št. 430-5/2009 z dne 01.10.2009 (interne objave); 
 Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 s spremembami) 
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/08) 
Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja      komunalne 
in padavinske vode. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
Izboljšanje stanja vodnega okolja 
Varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih 
Dvakrat letno pregled in čiščenje  peskolovcev. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
Gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 
Zagotoviti sredstva za postopno približevanje zgoraj navedenemu cilju.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07066 - Čiščenje peskolovcev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva za čiščenje peskolovcev na mestnih ulicah Nove Gorice, Solkana, Rožne 
Doline in Kromberka. Imamo 2000 peskolovcev, ki jih je potrebno enkrat letno strojno čistiti , nekatere 
pa  strojno prebijati, če so prerasle s koreninami. S predvidenimi sredstvi bomo očistili polovico 
peskolovcev. Prednostno bodo izvedene ulice, kjer se peskolovci hitreje zapolnijo.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Ocenjena vrednost-javno naročilo ZJN. 
 

07068 - Kanalizacija Prvačina 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07072 - Kanalizacija Dornberk 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07076 - Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem 
obratovanju 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Predvideni stroški pri poskusnem obratovanju ČN in fekalnih črpališč do pridobitve 
uporabnega dovoljenja. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07078 - Kanalizacija Prvačina (iz takse)  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nadaljujemo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina - območje med pošto in 
marketom .   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07083 - Kanalizacija Dornberk (iz naslova takse)   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen:  izgradnje navezave kanalizacije v Dornberku  na kolektor proti ČN  Prvačina 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07149 - Kanalizacija v Novi Gorici (iz takse)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja zaradi poškodb in dotrajanosti (Ul. Tolminskih puntarjev , 
Kosovelova ul.) 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07165 - Kanalizacija Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaključek izgradnje novega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Hribu in Livišče 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07175 - Centralna čistilna naprava mesta Nova Gorica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dokončanje del po sklenjenih pogodbah za izdelavo projektne in ekonomske dokumentacija za 
pripravo vloge ter razpisna dokumentacija za izvedbo del. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke   

Centralna čistilna naprava mesta Nova Gorica / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Priprava gradbene dokumentacije za prijavo na sredstva EU skladov, ČN za Šempas in Ozeljan, 
kanalizacija Šmihel, Ozeljan, Šempas. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 
 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 
Izpostavitev  in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju 
občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Opis podprograma 
Vzpostavitev  in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju 
občine v geokodirani obliki z možnostjo pregleda in obdelave podatkov. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 
07164 -  Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Poplačilo obveznosti iz že sklenjene pogodbe za NUSZ, izvedba katastra za pokopališča, dopolnitev 
izvedbe katastra cest, vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture VIK, Komunalna energetika 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

 Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil 
 
 
 
1603 Komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 
16039001 Oskrba z vodo 

Opis podprograma: Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s 
hidrantno mrežo. 
Podobno kot pri postavki ravnanje z odpadno vodo je tudi na področju oskrbe z vodo 
najpomembnejši projekt Zaščita  vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo Trnovsko 
–Banjške planote in Vipavske doline. Izgradnja bo v letošnjem letu zaključena. V teku je tudi 
zaključevanje  vodovoda ob naselju Šmihel, ki izboljšuje oskrbo s pitno vodo. Ostale postavke 
predstavljajo nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja in vodohranov po naseljih Mestne 
občine Nova Gorica s poudarkom na zagotavljanju čiste pitne vode. 
Zakonske in druge pravne podlage: 
• Zakon o varstvu okolja 
• Odlok o oskrbi s pitno vodo  
• Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
• Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 

posodabljanje obstoječih 
• Izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete 

pitne vode 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
• Gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja 
• Število novih priključkov 
• Kvaliteta pitne vode v vodovodnih sistemih 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07090 - Prestavitev vodovoda – Suhi zadrževalnik Pikol 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dokončanje investicije zadrževalnika Pikol 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke   

Suhi zadrževalnik Pikol 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Pridobljene ponudbe izvajalcev na osnovi javnih naročil 

07094 - Vodovod  v Dornberku 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07097 - Vodovod  v Prvačini 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07104 - Vodovod v Čepovanu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu s sanacijskim programom je potrebno obnoviti vodovod in urediti priključke ter merilna mesta 
(odločba inšpekcije). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07151 - Zaščita vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo 
Trnovsko-Banjške planote in Vipavske doline 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Izgradnja vodovodnega omrežja na TB planoti, povečanje zmogljivosti črpanja in zaščita vodnega vira 
Mrzlek v skladu z projektom, ki ga delno financira EU - Kohezijski sklad. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07155 - Vodovod Šmihel 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nadaljevanje z izgradnjo novega vodovodnega omrežja Na Hribu in rekonstrukcija Livišče. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07160 - Vodovod v Novi Gorici (M. štrukelj)  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Rekonstrukcija vodovoda je nujna zaradi gradnje kanalizacije, iztrošenosti vodovodnega omrežja in 
predvidenih novogradenj. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07195 - Vodovodno omrežje Bonetovšče – Fajdigovšče  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen: Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja - nadaljevanje. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
 
07196 – Subvencioniranje cene GJS – vodooskrba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Trenutno cena komunalnih storitev zbiranja in odlaganja odpadkov ne pokriva amortizacije, zato je 
potrebno del sofinancirati iz občinskega proračuna. 
 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih 
svečanosti. Cilj je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot tudi zaključitev projekta 
na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori, ki obsega: 
-zagotoviti primeren standard izvajanja pogrebne svečanosti, 
- razširitev žarnega pokopališča, 
- zaključitev glavnega objekta s poslovilnimi vežicami, 
- izgradnja kostnice, 
- ureditev novih grobnih polj s spremljajočo infrastrukturo, 
- ureditev nove servisne poti s parkirišči – krožna pot, 
- ureditev druge faze dostopne pešpoti in  
- ureditev avtobusnega postajališča in obračališča za mestni promet. Cilj rednega vzdrževanja 
pokopališč in poslovilnih objektov pa je zadržati primeren standard pokopališč, zavarovanje 
poslovilnih objektov pred propadanjem in ohranjanje njihove funkcionalnosti.  
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o graditvi objektov ZGO 1-b,  Zakon o urejanju prostora-ZUREP, Odlok o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
Zagotovitev primernega standarda izvajanja pogrebne dejavnosti z upoštevanjem pietete do umrlih na 
vseh pokopališčih na območju MONG, tako, da ne bo nikjer več potrebno pokojne pred pogrebom 
imeti doma ampak bo za vse poskrbljeno na urejenih pokopališčih z urejenimi poslovilnimi objekti. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. 
Letno zaključiti vsaj dva poslovilna objekta ali pa širitev klasičnega oz. žarnega pokopališča, kjer že 
zmanjkuje prostih grobnih mest. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07107 - Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Mestno pokopališče v Stari Gori je zasnovano in tudi zgrajeno kot park, ki ga je 
potrebno redno vzdrževati. Vzdrževati pa je potrebno tudi grobna polja, kompleks žarnih grobov in 
poslovilne objekte in vso ostalo infrastrukturo. Poleg navedenega je potrebno tudi praznično dežurstvo 
in plačilo stroškov (zavarovanje, voda, elektrika, pobiranje najemnin …) V okviru rednega vzdrževanja 
je nujno izvesti tudi zamenjavo dotrajane pergole ob vežicah glavnega objekta.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Odlok o pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč, pogodba o vzdrževanju pokopališča Stara Gora.  
Ocenjena vrednost- ZJN. 
  

07108 -  Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori s poslovilno dvorano 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za širitev žarnega pokopališča. V tem letu bo projekt 
pripravljen  za izvedbo naročila. Objekt je nujno potreben. V letu 2011 bo potekal tudi projekt širitve 
klasičnega pokopališča (izgradnja novih polj in s spremljajočo infrastrukturo) do pridobitve 
gradbenega dovoljenja. Tudi ta investicija postaja nujna. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07109 - Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena  širitvi pokopališč, obnovi in gradnji mrliških vežic po KS. 
S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2011  bomo zaključili gradnjo poslovilnih objektov v 
Šempasu,  Prvačini, Vitovljah ter v Dornberku. 
V Prvačini je  in Šempasu sta objekta v fazi tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja. 
V Vitovljah je poslovilni objekt zaključen. Zaključujejo se dela   zunanje ureditve. Do konca aprila 
pričakujemo uporabno dovoljenje. Pripravljali bomo  dokumentacijo za širitev pokopališča pri sv. 
Trojici v Kromberku in uredili začasno parkirišče ob pokopališču. S preostalimi finančnimi sredstvi 
bomo nadaljevali z rekonstrukcijo vežice na pokopališču v Dornberku, in jo tudi v tem letu zaključili. 
Nadaljevali bomo s postopno kompletacijo žarnega pokopališča v Solkanu. Okvirno pa predvidevamo 
naslednjo okvirno razporeditev sredstev, ki je razvidna v spodnji tabeli. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP   
Ocenjene vrednosti – JN in izvedba JN. 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Urejeno urbano okolje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev:  
Postopna zasaditev nadomestnih dreves in nasadov, ohraniti nivo vzdrževanja po veljavnem 
pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin. Dograditev namakalnih sistemov. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07110 - Vzdrževanje zelenic, parkov in nasadov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva so namenjena  za vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z 
grabljenjem, obrezovanje živih mej, okopavanje, obrezovanje in škropljenje vrtnic, zalivanje korit in 
nasadov…). 
Pogostost košnje je odvisna tudi od vremenskih razmer. Intenzivnost vzdrževanja poteka v skladu s 
koncesijsko pogodbo o izvajanju GJS Urejanje in čiščenje javnih površin in po pravilniku o urejanju in 
čiščenju javnih površin. Naloge izvajata koncesionarja: 
Komunala d.d. Nova Gorica za območje  mesta Nova Gorica in 
Želva d.o.o. Ljubljana za območje Solkana , Kromberka, Rožne Doline in Solkana ter Pristave. 
Proračunska postavka v višini 300.000 EUR pa je razdeljena takole: 
Program koncesionarja Želve po pravilniku za izvajanje koncesije za (košnjo, grabljenje pokošnji in 
grabljenje po odpadu listja ter oskrbo vrtnic, pokrovnih rastlin, korit in žive meje na območju naselij 
Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava) znaša skupaj z DDV 50.000 EUR; 
Program koncesionarja Komunale d.d. po pravilniku za izvajanje koncesije za (košnjo, grabljenje po 
košnji in grabljenje po odpadu listja ter oskrbo vrtnic, pokrovnih rastlin, korit in žive meje  na območju 
mesta Nova Gorica), znaša skupaj z DDV 250.000,00EUR 
 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

07111 Ureditev parka Rafut 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva za vzdrževanje parka Rafut (košnja, obrezovanje, rezanje in čiščenje 
podrasti…). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Ocenjena vrednost- ZJN 
 
 
16039004 Praznično urejanje naselij 
Opis podprograma 
S praznično okrasitvijo mesta in naselij želimo izboljšati izgled mesta in naselij v času prazničnih dni. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  :  
Lepo okrašeno mesto v božično novoletnem času na podlagi sodobnega načrtovanega pristopa ob 
uporabi okraskov, z majhno porabo el. energije. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Naš cilj  je postopna nabava novih okraskov, saj je večina obstoječe opreme last HIT-a in je dotrajana. 
Prav tako tudi nabava novih zastav in drogov. 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07113 - Praznično urejanje naselij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva za božično-novoletno okrasite in nabavo ter izobešanje zastav ob praznikih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je doseči primeren standard urbanega okolja. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev    
Urejeno urbano okolje. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Ohraniti nivo vzdrževanja po veljavnem pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin. 

 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07114 - Splošna komunalna dejavnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pometanju javnih prometnih površin v Novi Gorici, Solkanu, Kromberku in 
Rožni Dolini, vzdrževanju fontan,  komunalne opreme… 
Intenzivnost vzdrževanja poteka v skladu s koncesijsko pogodbo o izvajanju GJS Urejanje in čiščenje 
javnih površin in po  pravilniku o urejanju in čiščenju javnih površin. Naloge izvajata koncesionarja: 
• Komunala d.d. Nova Gorica za območje  mesta Nova Gorica in 
• Želva d.o.o. Ljubljana za območje Solkana , Kromberka, Rožne Doline,Solkana in Pristave. 
Proračunska postavka v višini 300.000 EUR pa je razdeljena takole: 
Program koncesionarja Želve po pravilniku za izvajanje koncesije za (pometanje javnih površin ter 
popravilo komunalne opreme na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava) znaša 
skupaj z DDV 103.000 EUR; 
Program koncesionarja Komunale d.d. po pravilniku za izvajanje koncesije za (pometanje javnih 
površin in popravilo komunalne opreme, fontan…na območju mesta Nova Gorica), znaša skupaj z 
DDV 190.000 EUR.  
Stroške el. energije in vode za, fontane, pitnike in namakanje ocenjujemo na 7.000 EUR. 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

Koncesijski pogodbi o urejanju in čiščenju javnih površin in Ocenjena vrednost ter ZJN  

07115 - Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva za nabavo in montažo komunalne opreme mesta in zamenjavo dotrajane 
komunalne opreme.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP    
Koncesijski pogodbi o urejanju in čiščenju javnih površin in Ocenjena vrednost ter ZJN.  

07116 - Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva za vzdrževanje in dežurstvo v javnih sanitarijah na avtobusni postaji v Novi 
Gorici, redno vzdrževanje garažnih hiš ter dežurstvo in vzdrževanje tržnice v Novi Gorici. 
Proračunska postavka v višini 80.000 EUR pa je razdeljena takole: 
Z Želvo d.o.o. imamo  sklenjeno pogodbo  za vzdrževanje in dvoizmensko dežurstvo v javnih 
sanitarijah na avtobusni postaji v Novi Gorici. Letni strošek skupaj z DDV znaša 34.000 EUR; 
 
Program koncesionarja Komunale d.d. obsega v  sklopu  koncesije izvajanja javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica tudi redno vzdrževanje garažnih hiš (v ulici 
Gradnikovih brigad 2x, ul. XXX divizije 1x in ene garažne hiše v ulici Tolminskih puntarjev), strošek 
skupaj z plačilom el. energije znašajo skupaj z DDV 37.000 EUR.  
Z JP Mestne storitve imamo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju tržnice. V ta namen pa smo zagotovili v 
višini 9.000,00EUR. Za plačilo celotne pogodbene obveznosti je potrebno zagotoviti 20.000 EUR. 
 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Koncesijski pogodbi o urejanju in čiščenju javnih površin in Ocenjena vrednost ter ZJN. 

 

07117 - Hortikulturna ureditev mesta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: V okviru hortikulturne ureditve mesta bomo nadaljevali z zasaditvijo vrtnic, drevoredov 
in nadomestnih dreves, zasaditev korit z enoletnicam, z odstranitvijo dreves in panjev ter sanacijo 
zelenic.  
 
Proračunska postavka v višini 50.000 EUR pa je razdeljena takole: 
Poravnali bomo stroške obrezovanja dreves kot pogodbeno obveznost iz leta 2010 v višini 3.800 
EUR. Predvideli smo: 
-  11.500 EUR  za izdelavo načrta zasaditve;  
-    6.700 EUR za  obrezovanje, podiranje in odstranitev dreves v skladu s sklepi hortikulturne komisije 
-    8.000 EUR za izkope panjev iz zelenic ter ureditev zelenic na mestu posegov ter  izvrtanje panjev  
     na lokacijah, ki so obdane z utrjenimi pohodnimi površinami;     
-  10.500 EUR za saditev  nadomestnih dreves; 
-    9.500 EUR za saditev vrtnic, enoletnic. 
 
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Zasaditveni načrti; -ocenjena vrednost in javno naročilo - ZJN 
  
 
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)  
Opis glavnega programa 
Namen: Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju 
občine. 

17663 - 63 -1117626363636363 63
 



Dolgoročni cilji glavnega programa  
Pridobitev in urejanje zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih  infrastrukturnih projektov 
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba ureditev in odkupov   
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 
Namen: Urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan razpolaganja s stavbnimi zemljišči Mestne občine 
Nova Gorica   
 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Izvedba ureditev in odkupov   
 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvedba ureditev in odkupov   
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring,  nove izmere in dograditev 
komunalne infrastrukture) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dokončanje del na projektu Majske poljane, ureditev odvodnjavanja v naselju Vetrišče, projektna 
dokumentacija za suhi zadrževalnik in meteorni odvodnik Lavričeva, projektna dokumentacija za 
meteorno odvodnjo območja pod Kekcem (del 60%). 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

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

7120   Programi opremljanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Programi opremljanja po sklenjenih pogodbah za OPPN Majske poljane, Ob Gasilskem domu in 
Kanalizacijo Prvačina, projektna dokumentacija za podaljšek Lavričeve v sklopu OPPN ob Gasilskem 
domu. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Ocena stroškov izvedbe projektov 
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07121 Projektna dokumentacija (študije in idejne zasnove komunalne 
infrastrukture) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dokončanje po pogodbi za izdelavo IDZ komunalne infrastrukture za Park znanja, projektna 
dokumentacija za komunalno infrastrukturo. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
 Ocena stroškov izvedbe projektov 
 
 
 
16069002 Nakup zemljišč 
Opis podprograma  
Pridobitev  zemljišč potrebnih za izvedbo predvidenih  infrastrukturnih projektov 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Proračun Mestne občine Nova Gorica, letni plan razpolaganja s stavbnimi zemljišči Mestne občine 
Nova Gorica   

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedba odkupov 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvedba odkupov 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07122 - Nakup zemljišč in stavb 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Po planu odkupov, ki je v prilogi posebej obrazložen. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP  
Cenitvena poročila 
 
 
 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
1804 Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
18049001 Programi veteranskih organizacij 
Opis podprograma 
Zakonske in druge pravne podlage 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

07123 - Vzdrževanje grobišč in spomenikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Prioritetno so sredstva namenjena za tekoča vzdrževalna dela(Košnja, čiščenje, 
pometanje…). Preostala sredstva so namenjena večjim vzdrževalnim delom na grobiščih, spomenikih 
in spominskih obeležjih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP   
Ocenjena vrednost – javno naročilo-ZJN  
 
 
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
Opis podprograma 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

07125 - Subvencije za prevoz pitne vode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Namen porabe: Sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  / 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP   
Pravilnik o subvencioniranju prevozov pitne vode v sušnih obdobjih. 
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08 – OKOLJE IN PROSTOR 
 
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje med drugim zajema dejavnost informatizacije uprave. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja / 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

 
0402 - Informatizacija uprave 

Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske 
storitve. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Kvalitetno in stabilno e-poslovanje znotraj uprave in v odnosu do strank 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Število dokumentov in komunikacij, ki se izvajajo v e-obliki 

 
04029001 Informacijska struktura 

Opis podprograma 
Zajema stroške vzpostavitve občinske informacijske infrastrukture. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Stabilno delovanje računalniške programske opreme 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

 
08001 - Vzdrževanje in nadgradnja PISO 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Postavka zagotavlja razvoj in vzdrževanje občanom prijaznega prostorskega informacijskega 
sistema Mestne občine Nova Gorica na svetovnem spletu. 
 
 
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva namenjena za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega 
sistema varstva okolja in narave. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
V skladu z Zakonom o varstvu okolja je namen varstva okolja spodbujanje in usmerjanje takšnega 
družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zakon o varstvu okolja ureja varstvo 
okolja pred obremenjevanjem, določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja, informacije o okolju, javne službe varstva okolja. Mestna občina mora v 
skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu 
okolja, zagotavljati pripravo in izvajanje programa varstva okolja in operativnih programov za svoje 
območje, pripravo poročil o stanju okolja, zagotavljati dostop do javnih okoljskih podatkov in voditi 
informacijski sistem varstva okolja. 
Osnovni cilji izvajanja programa so izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, 
zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot 
spodbujevalnega dejavnika razvoja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kakovost bivanja je poglavitni cilj, ki ga je možno doseči s skrbnim spremljanjem stanja in 
pravočasnim opozarjanjem vseh pristojnih s področja varstva okolja. O izvedenih meritvah 
obveščamo javnost in pristojne službe ter predlagamo ukrepe za izboljšanje stanja. 

 
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Opis podprograma 
V okviru podprograma so zajeti stroški za meritve onesnaženosti zraka, pitne vode in kontrolo 
občinskih površinskih vodotokov, izdelavo katastra onesnaževalcev zraka in hrupa ter stroški za 
ažuriranje stanja katastra črnih odlagališč v MONG. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh 
zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Glavni cilj podprograma je izgrajevanje in dopolnjevanje sistema monitoringa stanja okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Poglavitni izvedbeni letni cilj je nadaljevanje sistematskega izvajanja monitoringa kakovosti zraka 
na območju Nove Gorice in prikazovanje aplikacije na spletni strani MONG v smislu obveščanja 
širše in strokovne javnosti ter nadaljevanje sistematskega izvajanja monitoringa površinskih vod in 
pitne vode na območju MONG. 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 
 

08002 - Evropski okoljski projekti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka služi izvajanju projekta ADRIA A, ki je bil odobren sredi leta 2010 v 
okviru programa Cilj 3 – strateški projekti in se bo  izvajal tudi v letu 2011. Sredstva, ki jih je 
planirala MONG kot projektni partner se bodo v glavnem porabila za stroške sodelovanja na 
skupnih srečanjih z ostalimi projektnimi partnerji, kjer bodo predstavljene izdelane strokovne 
podlage in tehnične rešitve posodobitve železniške proge na obmejnem območju. 
08003  - Program varstva okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke bomo nadaljevali s  pripravo programa varstva okolja in 
poročila o stanju okolja. Nadaljevali bomo tudi  z izdelavo strateške karte hrupa za območje 
mesta Nova Gorica in druge naloge, ki izhajajo iz programa varstva okolja. 
08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka zagotavlja izvedbo osveščevalne akcije Evropski teden mobilnosti, z 
namenom zmanjšati promet v mestu, povečati uporabo javnega prevoza ipd, s sodelovanjem 
zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, šole, zavodi). V okviru te postavke 
zagotavljamo tudi sredstva za obeleževanje okoljskih dnevov (Dan zemlje, Dan okolja in Dan 
Soče). 
 
08005 - Ekološka merilna postaja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru državne 
mreže. MONG v okviru te postavke vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov 
na spletni strani MONG, ki jo redno tehnološko dopolnjujemo.  
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08014 -  sonaravni razvoj okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Proračunska postavka služi za delo na dveh projektih, ki sta bila prijavljena v letu 2009 v 
okviru Cilja 3 programov Evropske unije – standardni projekti. V okviru te postavke bomo 
izvajali naloge na projektih do podpisa pogodbe (če bodo projekti odobreni s strani komisije 
EU).  
 
08015 - EuropeAid – We Are the Planet 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru tega projekta bomo v prvem letu izvajanja vzpostavili sodelovanje med udeleženci v 
projektu na nivoju MONG in sodelovanje na koordinacijskih sestankih z ostalimi projektnimi 
partnerji. Cilj projekta je vzpostavitev didaktično ustvarjalnega centra na temo trajnostnega 
razvoja in okoljskega osveščanja učencev. 
 
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 
Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj, načrtovanje poselitve v prostoru in komunalno 
dejavnost na področju občine.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj prostorskega planiranja je skladen in vzdržen razvoj ter učinkovito in zadovoljivo 
sožitje vseh dejavnosti v prostoru mestne občine. 

 
1602 -  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa 
Program v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju zagotavlja izvajanje prostorskega 
načrtovanja in uveljavljanja prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, 
opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov, med njimi tudi 
redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na območju občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj programa je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in 
okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih 
ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Kazalci učinkovitosti in smotrnosti prostorskega in podeželskega planiranja so: 

• vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih 
zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije; 

• kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, kvaliteten in human razvoj mest 
in drugih naselij ter njihova oskrba; 

• prostorsko usklajena in med seboj dopolnjujoča se razmestitev različnih dejavnosti v 
prostoru; 

• prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti; 
• funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba v skladu z 

zakonom; 
• varstvo okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine, trajnostna raba naravnih dobrin in 

varovanje drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja; 
• obramba države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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16029001 -  Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Opis podprograma 
Predvidena sredstva se namenjajo za vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in 
objektov, urejanje mej občine ter poimenovanje ulic in naselij. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003 – ZZK-1 
in 33/2007 – ZPNačrt) 
Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B in 
108/2009 – ZPNačrt-A) 
Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 – odločba US) 
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN (Uradni list RS, št. 50/2006) 
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS 
(Uradni list RS, št. 25/2008). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Glavni cilj je vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov na območju občine v geokodirani obliki z 
možnostjo pregleda in obdelave podatkov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Vsakokratne sprotne potrebe vnosa novih podatkov in usklajevanja stanj za potrebe priprave in 
vzdrževanja ažurnega Prikaza stanja prostora. 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

08006  - Uskladitve državnih katastrov in evidence zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja kritje stroškov, ki jih zahtevajo usklajevanja podatkov pri 
vzpostavljanju in vzdrževanju evidenc zazidanih in nezazidanih zemljišč. 
 
 
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

Opis podprograma 
Sredstva so namenjena nadzoru nedovoljenih posegov v prostor in nadzoru nad onesnaževanjem 
okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave ter podzakonski akti teh 
zakonov, Nacionalni program varstva okolja in izdelane strokovne podlage. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Cilj varstva okolja je izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali 
izboljšanje stanja okolja. Tudi ko je doseženo zadovoljivo stanje, je še zmeraj potrebno izvajati 
aktivnosti za ohranjanje le-tega ali pa preventivno ukrepati. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letno se izvedbeni cilji in kazalci preverjajo z meritvami in monitoringi. 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

08007  - Nadzor nad kvaliteto voda in tal 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke zagotavljamo izvajanje analiz pitne vode iz manjših vodovodnih 
sistemov, ki še niso v upravljanju javne službe in  monitoring površinskih vod v MONG. 
 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine ter izvedbo urbanističnih 
natečajev in delavnic. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 - popr., 58/2003 – ZZK-1 
in 33/2007 – ZPNačrt) 
Zakon o prostorskem načrtovanj - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B in 
108/2009 – ZPNačrt-A) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Namen in cilj prostorskega načrtovanja je zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja tako, da je 
onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoteženosti razvojnih 
potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Letni izvedbeni cilj na področju strateškega prostorskega načrtovanja je sprejem 
Občinskega prostorskega načrta z odlokom. 
Letni izvedbeni cilj na področju izvedbenega prostorskega načrtovanja je sprejem 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov, za katere poteka postopek priprave, z odlokom. 

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

 
08008 - Strateški prostorski akti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja pripravo občinskega prostorskega načrta MONG in 
strokovnih podlag zanj. 
Namen in cilj strateških prostorskih aktov je določiti usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru 
in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju 
občine. 
 
08009 - Izvedbeni prostorski akti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in vseh 
potrebnih strokovnih podlag zanje. 
Namen občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se v skladu z občinskim prostorskim 
načrtom kot strateškim aktom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. 
Cilj občinskih podrobnih prostorskih načrtov je, da se določijo prostorski izvedbeni pogoji za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, 
zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski 
ukrepi. 
 
08010 - Delavnice, natečaji in evropski programi 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja izvedbo urbanističnih delavnic in natečajev za pridobivanje 
najboljših rešitev za posebej zahtevne prostorske ureditve ter snovanje čezmejnih 
povezovalnih ureditev. 
Namen in cilj urbanističnih delavnic in natečajev je pridobivanje kakovostnih variantnih 
rešitev za odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor. 
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09 – GOSPODARSTVO IN RAZVOJ 
 
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  Regionalni razvojni program Goriške 
regije 2007 -2013 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  Mestna občina Nova Gorica želi postati mednarodna 
konkurenčna in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in 
trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Mestna občina Nova Gorica tudi solidarno mesto. Cilj 
mednarodnega sodelovanja je izmenjava izkušenj , promocija občine, vključevanje v evropske  
projekte in izvedba humanitarnih projektov   

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Opis glavnega programa: glavni program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, ki so 
povezane z mednarodno aktivnostjo občine. 
Dolgoročni cilji glavnega programa:  promocija, pridobivanje sredstev iz EU, izvedba 
humanitarnih projektov 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev; 
promocija občine, vključevanje in izvedba mednarodnih projektov. Uspešnost doseganja teh ciljev 
bomo zasledovali s spremljanjem števila aktivnih nastopov predstavnikov MONG na srečanjih 
organov EU in mednarodnih konferencah, število projektov sofinanciranih iz sredstev EU, števila 
udeležb na promocijskih dogodkih v tujini.    

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam 
Opis podprograma 
Podprogram zajema plačevanje članarine različnim mednarodnim organizacijam. Članstvo v 
mednarodnih organizacijah nam omogoča sodelovanje in promocijo občine. Sodelovanje obsega 
predvsem iskanje potencialnih partnerjev in izvedbo skupnih evropskih projektov, ki se 
sofinancirajo preko evropskih razpisov (kohezijska politika 2007-2013). Sodelovanje poteka tudi na 
področju turizma saj se MONG promovira v  publikacijah in v njihovem informacijskem kotičku.    
Zakonske in druge pravne podlage: 
Statut MONG, Proračun MONG 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe  Mestna občina Nova Gorica želi postati mednarodna 
konkurenčna in v mednarodno okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in 
trajnostnem razvoju. Hkrati želi biti Mestna občina Nova Gorica tudi solidarno mesto. Cilj 
mednarodnega sodelovanja je izmenjava izkušenj , promocija občine, vključevanje v evropske  
projekte in izvedba humanitarnih projektov   

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: promocija občine, vključevanje in izvedba mednarodnih projektov. Uspešnost doseganja teh 
ciljev bomo zasledovali s spremljanjem števila aktivnih nastopov predstavnikov MONG na 
srečanjih organov EU in mednarodnih konferencah, število projektov sofinanciranih iz sredstev EU, 
števila udeležb na promocijskih dogodkih v tujini.    

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09001 -  AACC Alpe Jadranski center za čezmejno sodelovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na postavki je predvidena članarina v AACC-Alpe-jadranski center za čezmejno 
sodelovanje. Omenjeni center nam omogoča sodelovanje in promocijo občine v Celovcu 
(Avstrija). Sodelovanje obsega predvsem iskanje potencialnih partnerjev in izvedba skupnih 
evropskih projektov, ki se sofinancirajo preko evropskih razpisov (kohezijska politika 2007-
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2013). Sodelovanje poteka tudi na področju turizma saj se MONG promovira v njihovi 
publikaciji in v njihovem informacijskem kotičku.    
 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: članarina mednarodnim organizacijam 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Letna članarina v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju 
 
09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za financiranje prireditev in praznovanj, ki jih organizira Mestna 
občina Nova Gorica, oziroma za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo druge 
organizacije v sodelovanju z MONG. V letošnjem letu smo že organizirali Silvestrovanje 
2011, maja pa bomo organizirali postavitev mlaja pred občino. V poletnem času 
predvidevamo organizacijo več prireditev in dogodkov s katerimi bomo popestrili poletno 
dogajanje v mestu. Prireditve bomo izvedli preko javnih razpisov in sicer bodo razpisi 
namenjeni podjetjem s sedežem dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, ki bodo v poletnem 
času organizirali prireditve na javnih površinah v mestu. Predhodno je za izvedbo javnih  
razpisov  potrebno sprejeto Odlok o dodeljevanju spodbud za organizacijo prireditev v 
Mestni občini Nova Gorica.   
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke; postavka se navezuje na organizacijo 
naslednjih dogodkov: Silvestrovanje na prostem, postavitev »Goriškega mlaja, poletne turistične 
prireditve  

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

Ocena stroškov prireditev 

 
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Zajema naloge s področja aktivne politike zaposlovanja, katerih cilje je vzpodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:  Program aktivne politike zaposlovanja v 
republiki Sloveniji 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
zmanjševanje strukturne brezposelnosti  

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve 
brezposelnih oseb preko programov javnih del. 

Dolgoročni cilji glavnega programa: zmanjševanje brezposelnosti 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
število novih delovnih mest sofinanciranih iz občinskega proračuna 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Opis podprograma 

Predstavlja sredstva za zagotavljanje izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov. 
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Zakonske in druge pravne podlage: Program aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji, 
Državni program javnih del, Proračun MONG, Odlok  o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: zmanjšati stopnjo brezposelnosti, zmanjšati strukturno brezposelnost 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: zaposlitev brezposelnih oseb, število novih delovnih mest 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09003 – Nova delovna mesta in samozaposlitve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so namenjena za samozaposlitve 
brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, zaposlitev težje 
zaposljivih oseb, zaposlitev oseb, ki jim je to prva zaposlitev in zaposlitev oseb, katerih poklic 
spada med suficitarne poklice.  
 

09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2011 je Zavod za zaposlovanje RS, območna enota Nova Gorica, odobril v 
razpisanem programu javnih del 17 zaposlitev brezposelnih oseb v 10 inštitucijah in društvih, 
ki delujejo na področju socialnega varstva in izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica. 
Med njimi so društvo invalidov, oba domova upokojencev ter druge inštitucije, ki delujejo z 
invalidi, z mladimi, z zasvojenimi in ljudmi z motnjami v duševnem razvoju.  
Delež financiranja za brezposelne osebe je 60% Zavod za zaposlovanje in 40% Mestna 
občina Nova Gorica.  
Zaradi pomanjkanja sredstev je iz letošnjega financiranja Zavoda za zaposlovanje izpadlo 7 
inštituciji in eno invalidsko društvo, ki že vsa leta izvajaj svoj osnovni program s pomočjo 
javnih del. Zato jim je Mestna občina Nova Gorica ta javna dela odobrila s 100% lastnim 
financiranjem. 
Skupen predviden znesek financiranja vseh javnih del v letu 2011 znaša za Mestno občino 
Nova Gorica 160.000 EUR. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: postavka se navezuje na projekt Javni 
razpis Zavoda za zaposlovanje RS za program javnih del 

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

Število prispelih vlog na razpis za odobritev sofinanciranja javnih del 
 
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

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

Odlok o sofinanciranju društev s področja  kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova 
Gorica 

Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe:dolgoročni cilji so: 
Kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, 
Razvoj raznolikih dejavnosti –temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju 
Razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja 
 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

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

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

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, predvideni za celotno obdobje 2007-
2013. Ukrepi so naravnani k: 
- povečanju konkurenčnosti in proizvodne strukture v kmetijstvu, 
- diverzifikaciji dejavnosti, 
- zagotavljanju primernega dohodka za kmetijska gospodarstva, 
- ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine.  

Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje sta predpogoj za dvig konkurenčnosti kmetijstva in 
zagotovilo za ohranitev podeželja in kmetovanja, razvoj raznolikih dejavnosti pa temelj dolgoročnega 
dviga kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo 
spodbujali naložbe v: 
- kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
- zavarovanje kmetijskih pridelkov in živali 

- arondacije (zaokroževanje kmetijskih zemljišč) 

- kakovostne kmetijske proizvode 
- zagotavljanje tehnične podpore za predelavo in trženje 

- dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 
- naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih 
- naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 

- pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev.   

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

V gozdovih v lasti Mestne občine Nova Gorica moramo zagotavljati pogoje za sonaravno in 
večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot 

17676 - 76 -1117627676767676 76
 



ekosistema in uresničevanje njegovih socialnih in ekoloških funkcij. Cilji gospodarjenja z gozdovi so: 
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih 
in proizvodnih funkcij; 
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdno gospodarski načrti.  

 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Glavni  razvojni cilji v letu 2011 v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so po skupinah naslednji: 

1. Na področju prestrukturiranja kmetijstva:  
- izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; 
- povečati učinkovitost in konkurenčnost; 
- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

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

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 
1. Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje: 
- sodobnejša strojna oprema za osnovne in dopolnilne dejavnosti kmetijskih gospodarstev; 
- novi ali adaptirani hlevi, skladišča, lope in obore; 
- urejene pašne površine; 
- novi ali obnovljeni prostori in oprema za dopolnilne dejavnosti; 
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
- izvedena izobraževanja; 
2. Projekti razvoja podeželja:  
- izvedeno sofinanciranje lokalnih akcijskih skupin na območju občine; 
- izvajanje promocijskih aktivnosti s ciljem povečanja prepoznavnosti vipavskih vin; 
- pridobljena dokumentacija za pridobitev sredstev na javnem razpisu za adaptacijo Potarjeve hiše; 
- izvedene aktivnosti pom terminskem planu projekta »Energija okusov«; 
- izvedene aktivnosti, predvidene v drugi fazi projekta »Zaloški bajer - učilnica v naravi«. 
  

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

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

Zakonske in druge pravne podlage: 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o spremljanju državnih pomoči 
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 
Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 - izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; 
- povečati učinkovitost in konkurenčnost; 
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- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

 Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 
  Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje: 
- sodobnejša strojna oprema za osnovne in dopolnilne dejavnosti kmetijskih gospodarstev; 
- novi ali adaptirani hlevi, skladišča, lope in obore; 
- urejene pašne površine; 
- novi ali obnovljeni prostori in oprema za dopolnilne dejavnosti; 
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
- izvedena izobraževanja; 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

- izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; 
- povečati učinkovitost in konkurenčnost; 
- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

Kazalci:  
 Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje: 
- sodobnejša strojna oprema za osnovne in dopolnilne dejavnosti kmetijskih gospodarstev; 
- novi ali adaptirani hlevi, skladišča, lope in obore; 
- urejene pašne površine; 
- novi ali obnovljeni prostori in oprema za dopolnilne dejavnosti; 
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
- izvedena izobraževanja; 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09005 - Spodbude za pospeševanje in razvoj kmetijstva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva v obliki državnih pomoči 
spodbujajo investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega 
razpisa v skladu z ukrepi iz Odloka o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in 
investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica. Namenjena so za kritje dela 
upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 
zavarovalne premije, arondacije, kakovostne kmetijske proizvode, tehnične podpore, 
dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih, trženje kmetijskih proizvodov in storitev in pokrivanje operativnih stroškov 
transporta iz odročnih krajev. Višji delež pomoči v okviru razpoložljivih sredstev bodo prejele 
čiste kmetije in kmetijska gospodarstva na območjih z omejenimi dejavniki. Prioriteta 
ukrepov bo določena z javnim razpisom. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: Ocena potreb kmetijskih pridelovalcev 
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11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o spremljanju državnih pomoči 
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 
Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

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

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 
- izvedeno sofinanciranje lokalnih akcijskih skupin na območju občine; 
- izvajanje promocijskih aktivnosti s ciljem povečanja prepoznavnosti vipavskih vin; 
- pridobljena dokumentacija za pridobitev sredstev na javnem razpisu za adaptacijo Potarjeve hiše; 
- izvedene aktivnosti pom terminskem planu projekta »Energija okusov«; 
- izvedene aktivnosti, predvidene v drugi fazi projekta »Zaloški bajer - učilnica v naravi«. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

- izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje razvojnih in zaposlitvenih 
možnosti; 
- podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu; 
- spodbuditi diverzifikacijo podeželja; 
- povečati prepoznavnost našega podeželja; 
- ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, 
naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 
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Kazalci: 
- izvedeno sofinanciranje lokalnih akcijskih skupin na območju občine; 
- izvajanje promocijskih aktivnosti s ciljem povečanja prepoznavnosti vipavskih vin; 
- pridobljena dokumentacija za pridobitev sredstev na javnem razpisu za adaptacijo Potarjeve hiše; 
- izvedene aktivnosti pom terminskem planu projekta »Energija okusov«; 
- izvedene aktivnosti, predvidene v drugi fazi projekta »Zaloški bajer - učilnica v naravi«. 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09006 - Projekti za razvoj podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen prednostne naloge 4. osi je spodbujanje odločanja o razvoju posameznih 
podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor, z izvajanjem  pristopa LEADER pa so 
nadgrajeni cilji 1., 2. in zlasti 3. osi. V programu LEADER se izvajajo manjši projekti na 
območju posamezne lokalne akcijske skupine (LAS). Mestna občina Nova Gorica je 
vključena v dva LAS-a in sicer LAS za razvoj, ki pokriva hriboviti severni del občine in LAS 
jugozahodnega dela severne Primorske, ki pokriva nižinski južni del občine. Sredstva so 
namenjena financiranju programov obeh lokalnih akcijskih skupin za izvajanje nalog v okviru 
programa LEADER, sofinanciranju skupnih projektov članov LAS in financiranju cenitev 
zemljišč in gozdov, plačilu nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih 
objektih in napravah na melioracijskih območjih za zemljišča v lesti ali zakupu Mestne občine 
Nova Gorica in finančni pomoči za izvedbo manjših projektov s področja podeželja,… 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke : projekti financirani iz programa 
LEADER 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 

Ocena stroškov projektov prijavljenih na razpise 
 

09007 - Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S pomočjo sofinanciranja programov društev za razvoj podeželja želimo spodbuditi 
aktivnejše delovanje društev in povezovanje prebivalstva za dosego glavnih razvojnih ciljev, 
predvsem povečati prepoznavnost našega podeželja in ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k 
ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine ter naravne in kulturne 
dediščine. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v skladu z 
nameni iz Odloka o sofinanciranju programov in projektov društev s področja kmetijstva in 
podeželja v mestni občini Nova Gorica. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za 
izvedbo neprofitnih programov društev: sofinanciranje izobraževanja, promocije društev in 
območja delovanja društev, priprave in izvedbe projektov s področja kmetijstva in podeželja, 
izvedbe prireditev in nakupu ali izdaji strokovne literature, zbornikov in promocijskega 
materiala ter materialnih stroškov, vezanih na izvedbo programa društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: projekti društev za razvoj podeželja 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP 
Stroški prijavljenih projektov 
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09009 – Tabor – Potarjeva hiša 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Nadaljevanje projekta "Revitalizacija naselja Tabor" uresničuje ukrep  izboljšanja kakovosti 
življenja na podeželju in ukrep povečanja razvojnih in zaposlitvenih možnosti. Mestna občina 
Nova Gorica je lastnica Potarjeve hiše v naselju Tabor, za katero smo v letu 2010 pridobili 
gradbeno dovoljenje za obnovo in adaptacijo. Sredstva na tej postavki bodo porabljena za 
pripravo dokumentacije za kandidiranje na javnem razpisu za pridobitev sredstev za obnovo 
Potarjeve hiše. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: ureditev Taborske hiše 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP :stroški adaptacije hiše na osnovi investicijske dokumentacije 

09046 - Program Leader - Zaloški bajer 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V preteklih desetletjih so mokrišča veljala za nepotrebno izgubo obdelovalnih površin, 
medtem ko se danes vse bolj zavedamo njihovega pomena z vidika ohranjanja biotske 
pestrosti, pa tudi kvalitete človekovega okolja. Zaloški bajer je zaradi lahke dostopnosti zelo 
primeren za učilnico v naravi, kjer bodo obiskovalci in prebivalci Zalošč spoznavali različne 
rastlinske in živalske vrste, vezane na mokrišča. Mestna občina Nova Gorica je v letu 2009 
pridobila sredstva iz programa LEADER za izvedbo projekta »Zaloški bajer – učilnica v 
naravi«. Prva faza projekta je bila izvedena v letu 2010 in sicer: čiščenje bajerja in okolice, 
popis rastlinstva in živalstva, načrt interpretacije in posnet je bil film o bajerju. Druga faza 
projekta zajema naslednje aktivnosti: izdelava publikacije o Zaloškem bajerju, organizacijo in 
izvedbo delavnic in vodenih ogledov bajerja, izvedbo in postavitev pojasnjevalnih tabel na 
info točki ter kioska z inetraktivnimi vsebinami, izdelava in postavitev spletne strani ter 
promocija učilnice v naravi preko filma in prispevkov v raznih medijih. Sredstva na tej 
postavki so namenjena izvedbi druge faze projekta. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: projekt Zaloški bajer 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov izvedbe projekta 

09049 - Promocija vinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2009 je skupščina članov vinske turistične ceste (VTC) sprejela »Pravilnik o 
minimalnih pogojih za članstvo na vinsko turistični cesti spodnje Vipavske doline«. V 
pravilniku so navedeni prioritetni cilji delovanja v naslednjih letih: povečanje razpoznavnosti 
vin vipavskega vinorodnega okoliša, dvig kvalitete in širitev ponudbe in povezovanje članov. 
Na skupščini člani sprejmejo program dela za tekoče leto, ki podpira v pravilniku zastavljene 
prioritetne cilje. V programu dela za leto 2011 je izvedba že tradicionalne prireditve »Zvezdni 
utrinki v kozarcu«, ki bo letos še dodatno vsebinsko obogatena,  udeležba na katerem od 
pomembnejših vinarskih sejmov in ogled dobrih praks.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: vinski sejem, prireditev »Utrinki v čaši« 

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

09050 - Program Leader - Energija okusov  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2009 pridobila sredstva iz programa LEADER za 
izvedbo projekta Energija okusov. Prva faza projekta je bila izvedena v letu 2010 in sicer: 
izdelava tržno–strateškega dela projekta, oblikovanje celostne podobe, izvedba delavnic, 
prireditev in strokovne ekskurzije, priprava in tisk prospekta Energija okusov ter enotno 
trženje, podpora in promocija proizvodov in storitev 2010 za 4 projektne aktivnost 
(tradicionalne prireditve) ter izdelava plakatov, transparentov in vabil. Druga faza projekta 
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zajema naslednje aktivnosti: izvedbi novih vsebin tradicionalnih prireditev, enotno trženje, 
podpora in promocija proizvodov in storitev 2011, izvedba delavnice za spominek območja, 
izvedba skupne prireditve, nova akcija z delovnim naslovom Povabilo k mizi, izdelava 3 
stojnic ter izdelava 5 plakatov. Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi druge faze 
projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izvedba projekta »Energija okusov« 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: predračuni stroškov izvedbe projekta 

 

11029003 - Zemljiške operacije 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o lokalni samoupravi 
Zakon o spremljanju državnih pomoči 
Pravilnik o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
Odlok o sofinanciranju društev s področja kmetijstva in podeželja 
Odlok o dodeljevanju pomoči za investicije in programe v kmetijstvu na območju MONG 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

- izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; 
- povečati učinkovitost in konkurenčnost; 
- zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 
 . Strukturne izboljšave in tehnološko prilagajanje: 
- sodobnejša strojna oprema za osnovne in dopolnilne dejavnosti kmetijskih gospodarstev; 
- novi ali adaptirani hlevi, skladišča, lope in obore; 
- urejene pašne površine; 
- novi ali obnovljeni prostori in oprema za dopolnilne dejavnosti; 
- število nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. 
- izvedena izobraževanja; 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: 
 urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdne infrastrukture v gozdovih, ki so v lasti Mestne 
občine Nova Gorica 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09014 - Komasacije in sanacije nedokončanih komasacij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na območju Mestne občine Nova Gorica imamo še 24 vinogradniških in sadjarskih 
kompleksov nedokončanih komasacij. Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije  
za ureditev nedokončanih komasacij na 4 vinogradniških kompleksih in prijavi na javni razpis 
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za pridobitev sredstev za izvedbo ter pripravi na pogodbeno komasacijo v kompleksu, ki ne 
ustreza razpisnim pogojem za pridobitev sredstev na pristojnem ministrstvu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izvedba pogodbene komasacije, ki je ni 
v razpisnih pogojih 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov izvedbe pogodbene komasacije 

09047 - Gospodarjenje z gozdovi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Da bi zagotovili pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdom, moramo v 
skladu z gozdno gospodarskim načrtom izvesti sanitarna, varstvena in gojitvena dela ter 
gradnjo in vzdrževanje zaradi predvidenih del potrebne gozdne infrastrukture. V slednjo 
sodijo predvsem gozdne vlake, ki so potrebne za zmanjševanje spravilne razdalje in 
varnejše delo pri spravilu lesa. Mestna občina Nova Gorica je lastnica preko 700 ha gozdov. 
V skladu z določili Zakona o gozdovih moramo z gozdovi v naši lasti ustrezno gospodariti. 
Sredstva so namenjena za cenitve, izvedbe sanitarnih sečenj, ureditvi gozdnih vlak, 
postavitvami označevalnih tabel,… 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: cenitve, sanitarne sečnje, ureditev 
gozdnih vlak 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov izvedbe nalog 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
ureditev varstva živali v skladu z veljavno zakonodajo 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Opis podprograma 

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: varstvo živali v skladu z veljavno zakonodajo 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: letna oskrba živali v zavetišču za živali 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09015 - Program zaščite živali, zavetišče za pse 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Lokalne skupnosti so po Zakonu o zaščiti živali dolžne poskrbeti za odlov in oskrbo 
zapuščenih živali, najdenih na svojem območju. Zato smo v letu 2009 izvedli postopek za 
izbor koncesionarja za opravljanje storitev oskrbe zapuščenih živali kot to določa 
zakonodaja. Sredstva bodo skladno z zahtevami Zakona o zaščiti živali in določili Odloka o 
ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali porabljena za odlov, nego 
in oskrbo zapuščenih živali, predvsem psov in mačk v letu 2011. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: oskrba živali v skladu s koncesijsko 
pogodbo 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov oskrbe živali 

 
14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, razvoj turizma in gostinstva ter promocijo občine. Delež v skupnih odhodkih je 3,5 %. 

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 
Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za dejavnosti na področju  varstva potrošnikov in sredstva za pospeševanje 
gospodarske dejavnosti 

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
letno zagotavljanje pravic potrošnikov, število rešenih pritožbo potrošnikov, število novih delovnih 
mest, nova zemljišča za gospodarsko dejavnost , znesek podeljenih posojil in nepovratnih sredstev 

14019001 - Varstvo potrošnikov 
Opis podprograma 

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za sofinanciranje zveze potrošnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o varstvu potrošnikov  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: varstvo pravic potrošnikov, število rešenih pritožbo potrošnikov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: Letno zagotavljanje pravic potrošnikov  

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09017 - Zveza potrošnikov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Zveze potrošnikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: delovanje Zveze potrošnikov 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov delovanja potrošnikov 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v letu 2011 v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so naslednji: 
- Razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike,  
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, 
- v okviru možnosti sodelovanje pri reševanju težav v velikih podjetjih, 
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike, 
- razvita javna  infrastruktura za podjetniški razvoj, 
- omogočanje prenosa znanja iz akademskega in raziskovalnega okolja v podjetniško okolje (študenti, 
dijaki, univerzitetno osebje). 

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:    

- povečanje deleža novih delovnih mest, 
- povečanje števila malih in srednjih podjetij, 
- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v podjetjih, 
- izboljšanje infrastrukture in prostorskih pogojev za nova in obstoječa podjetja, 
- povečanje deleža novih tehnoloških podjetij, 
- rast začetnih in  investicij v posodobitev in diverzifikacijo  v malih in srednjih podjetjih, 
- povečanje interesa za povezovanje podjetij v obliki grozdov,  
- povečanje deleža inovacij,      
- razvito podporno okolje za gospodarski  razvoj.  

  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica, Odlok o 
dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Naloge in obveznosti na področju pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti  v Mestni občini 
Nova Gorica so pripravljene na osnovi zakonodaje, ki določa organiziranje in financiranje te dejavnosti 

17685 - 85 -1117628585858585 85
 



in v lokalnih predpisih Mestne občine Nova Gorica. Naloge so vključene v Regionalni razvojni program 
Goriške statistične regije za obdobje 2007 -2013.  

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

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

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so:    

- povečanje deleža novih delovnih mest, 
- povečanje števila malih in srednjih podjetij, 
- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih v podjetjih, 
- izboljšanje infrastrukture in prostorskih pogojev za nova in obstoječa podjetja, 
- povečanje deleža novih tehnoloških podjetij, 
- rast začetnih in  investicij v posodobitev in diverzifikacijo  v malih in srednjih podjetjih, 
- povečanje interesa za povezovanje podjetij v obliki grozdov,  
- povečanje deleža inovacij,      
- razvito podporno okolje za gospodarski  razvoj.  

 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09018 - Priprava projektov za razvoj podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov izvedbe  projektov za spodbujanje 
podjetništva, ki jih izvajamo skupaj z območno obrtno zbornico Nova Gorica in Območno 
gospodasrsko zbornico za severno Primorsko Nova Gorica. Iz te postavke se financira tudi 
priprava investicijskih programo za podjetniške projekte, ki jih prijavljamo na dtržavne in 
mednarodne razpise. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:  podjetniške akcije Območne obrtne 
zbornice, investicijska dokumentacija projektov za prijavo na razpise 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov izvedbe projektov 

09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje 
podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotavljanju strokovne podpore podjetnikom in regionalnemu 
razvoju.  Mestna občina bo v letošnjem  letu iz navedene postavke sofinancirala regionalne 
in lokalne projekte, ki jih v skladu s programom dela  Regijske razvojne agencije za severno 
Primorsko  potrdi skupščina Regijske razvojne agencije za severno Primorsko. Sredstva so 
namenjena tudi sofinanciranju dogodkov in promocije podjetništva v lokalnem okolju 
pretežno v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Nova Gorica.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: sofinanciranje stroškov nalog Regijske 
razvojne agencije za severno Primorsko 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: Ocena stroškov izvedbe projektov potrjenih na skupščini regijske razvojne agencije za 
severno Primorsko 

09020 - Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - sredstva za 
delovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je skupna institucija vseh občin ustanoviteljic na 
Goriškem (občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in 
Mestne občine Nova Gorica), ki skrbi za finančne spodbude samostojnim podjetnikom, 
podjetjem in kmetom. Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje javnega sklada  
(materialne stroške), dela za javni sklad pa opravljajo zaposleni pri Mestni občini Nova 
Gorica. Cilj postavke je zagotavljanje sorazmernega deleža občine za pokrivanje materialnih 
stroškov in s tem nemotenega dela javnega sklada. 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

09021 - Program ustanavljanja tehnoloških podjetij - podjetje za prihodnost 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena spodbujanju ustvarjalnosti , inovativnosti, znanosti in podjetništva na 
območju Goriške statistične regije. Projekt z nazivom POPRI  se je začel izvajati še v letu 
2005 in bo potekal vsako šolsko leto. Projekt poteka  okviru Primorskega tehnološkega 
parka in se izvaja na vseh starostnih stopnjah. Naloga Primorskega tehnološkega parka v 
projektu je koordinacija projektnih aktivnosti, pridobivanje, priprava programov za vrtce in 
osnovne šole, presoja idej srednješolcev in priprava poslovnih načrtov izbranih idej. Nadalje 
Primorski tehnološki park letno pripravi tudi nagradni natečaj z namenom zbiranja 
tehnoloških idej med učenci in dijaki.  Mestna občina sofinancira tudi  aktivnosti kot so:  
zbiranje, presoja in  podpora pri razvoju inovativnih idej(delavnice, mentorji, svetovanje 
potencialnim podjetnikom pri pripravi poslovnih načrtov, povezovanje nosilcev idej z drugimi 
potencialnimi partnerji). Partnerji v projektu so še: občina Šempeter - Vrtojba, Univerza v 
Novi Gorici  Tehniški šolski center Nova Gorica,  Srednja ekonomska in trgovska šola in 
večina goriških osnovnih šol. 
Mestna občina Nova Gorica  sofinancira tudi stroške priprave dokumentacije in izdelave 
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prijave EU projektov za namene rasti in razvoja Primorskega tehnološkega parka in podpore 
pri uveljavljanju malih in srednjih podjetij na evropskem trgu.  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: projekt POPRI, priprava 
prijavne dokumentacije na državne in mednarodne razpise  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: ocena stroškov izvedbe projektov 
09024 - Neposredne regionalne spodbude - Regionalna štipendijska shema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru regijske štipendijske sheme se sofinancirajo štipendije dijakov in študentov, ki se 
šolajo za poklice, po katerih delodajalci v regiji povprašujejo, prioritetno pa za razvojne 
potrebe in perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji. Štipendijo posameznega dijaka 
ali študenta financira Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (50%), delodajalec (30%) 
in občina kjer je sedež delodajalca (20%). V šolskem/študijskem letu 2010/2011 se 
sofinancira 4  nove štipendiste 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: sofinanciranje štipendij dijakom in 
študentom 

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

Izračuni so narejena na podlagi ocenjenega števila štipendij za šolsko/študijsko leto 
2011/2012.  

09026 - Izvajanje regionalnih razvojnih nalog - RRA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sklepom Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko  so občine 
obvezne financirati stroške izvajanja regionalnih razvojnih nalog in sicer  pripravo, 
spremljanje, poročanje in nadzor nad izvajanjem regionalnih projektov sofinanciranih iz 
naslova neposrednih regionalnih spodbud.    

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izvedba rednih regionalnih nalog 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP:  stroški v skladu s pogodbo  

09027 - Finančne spodbude za razvoj podjetništva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva, Mestna občina 
Nova Gorica na podlagi javnih razpisov subvencionira začetne investicije in investicije v 
razširjanje dejavnosti in razvoj – nakup strojev in opreme, sofinancira upravičene stroške za 
pridobitev patenta, stroške za zaščito blagovne znamke in stroške za raziskovalne projekte, 
ki so namenjeni razvoju novih produktov. Poleg tega sofinancira še priprave projektov 
povezovanja podjetij in stroške prijav podjetij na mednarodne razpise. V letu 2010 smo 
sofinancirali 23 začetnih investicij, 8 projektov inovacij , 10 podjetjem pa smo sofinancirali 
udeležbo na sejmih.  
Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na 
razpoložljiva sredstva odločila katere ukrepe bo subvencionirala v letu 2011. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: spodbude za nakup opreme, udeležbo 
na sejmih.. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena potreb podjetnikov za različne ukrepe 

09028 – Mednarodno gospodarsko sodelovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestna občina v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim gospodarskim združenjem iz 
Bruslja in Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko letno organizira 
dvodnevni Evropski regionalni gospodarski forum (EREF), ki se ga udeležuje preko 200 
udeležencev iz držav EU in jugovzhodne Evrope. V letu 2011 načrtujemo organizacijo 
nekoliko drugačnega in posodobljenega poslovnega dogodka s ciljem promocije podjetništva 
in gospodarstva 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izvedba poslovne konference, 
mednarodne gospodarske delegacije 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: 
Izračun temelji na stroških, ki smo jih porabili za organizacijo EREFa v preteklih letih. 
09040 - Zeliščni center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stavba, v kateri deluje Zeliščni center, je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Zeliščni center 
Grgarske Ravne ima v najemu TŠC Nova Gorica, ki v centru izvaja s projektom predvidene 
dejavnosti in sicer: predelavo in prodajo pridelkov in izdelkov iz zelišč, sadežev in gliv, 
trženje le-teh, promocijo in izobraževanje. V objektu so dokončani in opremljeni prostori v 
delu pritličja, v katerem deluje Zeliščni center. Za dokončno ureditev pritličja objekta je 
potrebno urediti še sanitarije in prostore bivšega bifeja. Sredstva so namenjena ureditvi 
sanitarij v zeliščnem centru, vzdrževalnim delom v objektu in promociji centra.Navezava na 
projekte v okviru proračunske postavke: ureditev prostorov v Zeliščnem centru 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: ocena stroškov adaptacije na podlagi popisa del 

09048 - Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za šolstvo in šport je 3.4.2009 objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v 
medpodjetniške izobraževalne centre - MIC. Namen javnega razpisa je izgradnja ali 
posodobitev medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki bodo izboljšali kakovost in 
učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, študente, zaposlene, 
brezposelne, občane in drugo zainteresirano javnost. Ti centri ustvarjajo tudi pogoje za 
zaposlitve strokovnjakov različnih profilov v podjetjih lokalnega okolja in omogočajo izvajanje 
skupnih razvojnih projektov, pri katerih sodelujejo podjetja in izobraževalna 
sfera.                                                                                                   
Tehniški šolski center iz Nove Gorice se po več letih priprav in težav z zagotovitvijo 
sofinanciranja s strani države prijavlja na razpis za izgradnjo MIC-a  v Novi Gorici. Celotna 
investicija skupaj z opremo bo predvidoma znašala, 5,5, mio EUR. Ministrstvo za šolstvo in 
šport in Evropski sklad za regionalni razvoj bo zagotovil 2,5 mio EUR. Razliko do celotne 
vrednosti investicije pa mora zagotoviti TŠC iz lastnih sredstev in   lokalnih virov občin ter 
gospodarstva.   
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala izgradnjo MIC-a v višini 450.000 EUR, ki ga bo 
izplačala v treh enakih letnih obrokih. V letu 2011 planiramo plačilo drugega obroka v višini 
150.000 EUR.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izgradnja Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: sprejeti sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica  o sofinanciranju izgradnje 
MIC-a 

09054 – Poslovna cona Meblo vzhod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V dopolnjenem osnutku občinskega prostorskega načrta (OPN) je 15 območij poslovnih con 
velikosti nad 1 ha. Od teh je 11 gospodarskih con, 2 industrijski površini in  2 območji 
centralnih dejavnosti. Nekatera območja so namenjena le proizvodni in poslovni dejavnosti, 
nekatera pa so mešana, v njih je tudi trgovska in druge dejavnosti, ob robu nekaterih manjših 
con pa so tudi mešani stanovanjsko-proizvodno-poslovni objekti. Aktivnih je 10 poslovnih 
con, ki so na urejenih območjih večidel pozidane s poslovnimi in proizvodnimi objekti. V 
nadaljevanju so prikazane večje proste kapacitete v že obstoječih zidanih objektih,  proste 
površine v že aktivnih poslovnih conah ter cone, ki so v fazi urejanja oziroma v pripravi za 
urejanje. 
- Obrtna cona Solkan; obrtna cona Slokan obsega 1,5 ha površin za poslovne in tudi 

stanovanjske dejavnosti. Bila je v celoti zgrajena leta 2005 iz občinskega proračuna.  V 
coni je predvidenih do 20 objektov za poslovne in tudi stanovanjske namene. Dodatnih 
0,9 ha odpade na ceste in javne površine. Cona je praktično v celoti prodana. Investitorji 
v coni so bili oproščeni plačila komunalnega prispevka, ki pa je državna pomoč in jo je 
potrebno prijaviti Sektorju za spremljanje državnih pomoči.   Proste poslovne površine in 
potrebne ureditve na posameznih območjih so sledeče :   

- Gospodarska cona Kromberk, območje MEBLO JUG (staroMeblo-Iverka), kjer je še 
nekaj praznih obstoječih objektov, zaradi gospodarske krize pa se ponekod intenzivneje 
menjujejo lastniki in urejajo manjši objekti za nove dejavnosti . Tukaj je tudi še 5 ha 
proste nepozidane površine, za katero je potrebna izdelava OPPN. V tej coni je še 
neurejeno območje MEBLO VZHOD, površine 7,9 ha, ki je v privatni lasti in ima že 
sprejet OPPN.  

- Gospodarska cona Prvačina, skupna prosta površina je 2,5 ha, namenjena pozidavi za 
poslovne dejavnosti v smislu razvoja podjetništva v občinskih središčih Prvačina, 
Dornberk in Branik. V gravitacijskem območju Prvačina se izkazuje interes urejanja cone 
za manjše obrtne delavnice. Načrt je dokončan in pripravljen za sprejem na Mestnem 
svetu. Zanj so pridobljena vsa potrebna mnenja razen mnenja ministrstva za okolje in 
prostor, ki zaradi spremenjene zakonodaje o poplavnih območij postavlja občini nove 
pogoje, kljub temu da je bil načrt izdelan že veliko pred sprejetjem nove  uredbe . Žal vse 
preveč nove zakonodaje, ki nima predhodnih določb za začete načrte povzroča učinke 
za nazaj. Ti učinki omejevanja že zastavljenih ciljev povzročajo občinam veliko 
gospodarske škode. V našem primeru nam je država naložila izdelavo poplavne študije  
za celotno reko Vipavo in šele nato bo izdala mnenje na mikrolokacijo obravnavane 
cone.   

- Območje centralnih dejavnosti ob Vodovodni v Kromberku, kjer je prosto še 1,0 ha pri 
»Komunali«, OPPN je v izdelavi. Zemljišče je v privatni lasti. Potrebna je sanacija 
infrastrukture celotnega območja.  

- Poslovna cona Šempas center, prosto je še 0,5 ha. Zemljišče je v privatni lasti. Za 
aktiviranje je potrebna izdelava  OPPN  in delna komunalna ureditev.  

Gospodarska cona Branik, kjer je še nekaj prostih površin v obstoječih objektih v privatni 
lasti.  
Gospodarska cona Lokovec, kjer so še proste površine v obstoječih objektih v privatni lasti.  
V dopolnjenem osnutku prostorskega plana so tudi naslednja novo predvidena območja :  
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- območje centralnih dejavnosti Ajševica , vzhodno od vojašnice, površine 15 ha in na 
drugi strani vpadnice v Novo Gorico, površine 6,2 ha. Obe območji sta namenjeni 
poslovnim in raziskovalnim dejavnostim. Sta v privatni lasti. Za aktiviranje območja je 
potrebna, glede na faznost izvajanja, izdelava dveh ali več OPPN, sprememba 
namembnosti  ter ustrezna infrastrukturna ureditev.  

- Gospodarska cona Trnovo, pod naseljem, površine 2,8 ha. Zemljišča so v privatni lasti. 
Potrebna je izdelava OPPN in celotna infrastrukturna ureditev.  

V Mestni občini Nova Gorica je v naslednjem srednjeročnem obdobju na razpolago za vse 
vrste poslovnih dejavnosti nekaj nezasedenih poslovnih objektov in 16,7 ha  nepozidanih 
stavbnih zemljišč na območjih, ki  so že urejena v ta namen oziroma je njihovo urejanje v 
teku. V dopolnjenem osnutku prostorskega plana pa  je v ta namen dolgoročno predvideno 
še okoli  28 ha površin.   
Ureditev  novih površin v kratkoročnem obdobju:   
Območje MEBLO VZHOD površine 7,9 ha, ki pa je v privatni lasti ima pa že sprejet OPPN.   
 V letošnjem letu bo objavljen še eden zadnjih razpisov iz operativnega programa »Krepitve 
regionalnih razvojnih  potencialov« . Za Mestno občino je predvidenih 2 milijona EUR, ki bi 
jih lahko porabili za odkup dela zemljišč na tem območju in ureditev komunalne 
infrastrukture. Tako bi lahko v naslednjih dveh letih prišli do poslovne cone, ki bi bila tudi za 
investitorje v coni relatvno ugodna, saj bi komunalni prispevek plačali le v višini lastnih 
stroškov občine (15% celotnega stroška komunalnega opremljanja brez DDV-ja). Vendar 
mora občina vsaj del zemljišča še odkupiti. Tudi za nakup zemljišč bi dobila 10% iz naslova 
razpisa. Občina bi zemljišča prodajala preko javnega razpisa in na ta način tudi določila 
prednost razvoja posameznih dejavnosti. Vse ostale površine pa so z vidika sprejemanja 
prostorskih aktov e zelo dolgoročna zadeva.  Zato moramo v letošnjem letu doseči dogovor 
o primerni ceno odkupa zemljišč, se dogovoriti o načinu financiranja nakupa, predvem pa 
pripravitiu dokumentacijo za prijavo na razpis.    
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: priprava investicijskega 
programa, prijavne dokumentacije  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: ocena stroškov priprave dokumentacije 

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 

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

     Dolgoročni cilji glavnega programa 

Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi, predvideni za obdobje 2010 -
2013. Ukrepi so naravnani k:  

- pripravi in realizaciji skupnih čezmejnih in mednarodnih projektov (ureditev Parka miru na 
Škabrijelu ter umestitev Škabrijela in Sabotina v celovito turistično ponudbo Soške fronte, 
ureditev turistične ponudbe na Kostanjevici), 
- črpanju evropskih in državnih sredstev za turistične projekte (Cilj3, Leader, Evropski sklad 
za regionalni razvoj,..), 
- pripravi prostorske in izvedbene dokumentacije in izgradnji javne turistične infrastrukture, 
- urejanju turistične signalizacije, 
- sofinanciranju društvene dejavnosti preko razpisov (organizacija prireditev, uvajanje 
itinerarjev, promocijske aktivnosti), 
- sofinanciranju in izdaji ugodnih posojil za podjetnike, ki vlagajo v razvoj turistične 
dejavnosti, 
- pripravi promocijskega materiala in izvajanje promocijskih aktivnosti (predvsem v Italiji, kot 
pomembnejšemu emitivnemu trgu), 
- sofinanciranju delovanja turistično informacijskega centra in informacijskih točk, 
- sofinanciranju in organizaciji prireditev in praznovanj, 
- aktivnemu povezovanju v regijske aktivnosti (RDO Smaragdna pot) za pridobivanje skupnih 
državnih in evropskih sredstev. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v letu 2011 v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so naslednji: 

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

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 

- povečanje števila namestitvenih kapacitet, 
- povečanje števila turistov in nočitev,  
- izboljšanje skupne turistične infrastrukture in prostorskih pogojev za razvoj novih turističnih 
dejavnosti, 
- povečanje deleža s turizmom povezanih dejavnosti na podeželju,  
- povečanje deleža novih turističnih produktov, 
- realizirani projekti čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, 
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- nove investicije v razvoj turizma v občini, 
- povečanje deleža dodeljenih spodbud in brezobrestnih posojil za realizacijo investicij v 
razvoj turistične dejavnosti. 

14039001 - Promocija občine 
Opis podprograma 

Podprogram je namenjen promocijskim aktivnostim Mestne občine Nova Gorica.. 

Zakonske in druge pravne podlage. Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev: promocija in trženje celovite turistične ponudbe v občini 

Kazalci:Povečanje števila turistov in njihovih nočitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev. Promocija in trženje turističnih produktov 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09029 - Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične promocije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje mesečne brošure Kam Nova Gorica, udeležbo na 
turističnih sejmih, pripravo promocijskega materiala, izdelavo in ponatis zgibank in brošur ter 
oglaševanje v tujih medijih. V letu 2011 se bomo prijavili na javni razpis Ministrstva za 
gospodarstvo za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – za izvedbo 
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Razpis predvideva sofinanciranje projektov 
oziroma aktivnosti v višini do 50%. V okviru razpisa bomo izdelali promocijski material 
Smaragdne poti, izpeljali promocijske aktivnosti Soške fronte ter druge aktivnosti za 
promocijo regijske destinacije Smaragdna pot  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: priprava zgibanka in brošur, 
promocijske akcije 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: ocena stroškov priprave promocijskega materiala 
 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 
34/07), 
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 3/08). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Dolgoročni cilji  na področju turizma: 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma i in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Glavni izvedbeni cilji v letu 2011 v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti so naslednji: 

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

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: 

- povečanje števila namestitvenih kapacitet, 
- povečanje števila turistov in nočitev,  
- izboljšanje skupne turistične infrastrukture in prostorskih pogojev za razvoj novih turističnih 
dejavnosti, 
- povečanje deleža s turizmom povezanih dejavnosti na podeželju,  
- povečanje deleža novih turističnih produktov, 
- realizirani projekti čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, 
- nove investicije v razvoj turizma v občini, 
- povečanje deleža dodeljenih spodbud in brezobrestnih posojil za realizacijo investicij v razvoj 
turistične dejavnosti. 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

09030 - INTERREG III A Sabotin - Park miru 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenjajo vzdrževanju Parka miru na Sabotinu, kar obsega urejanje okolice 
(košnja in sečnja) ter vzdrževanje jarkov in kavern. V letu 2011 nameravamo dopolnit in 
dodatno urediti muzejsko zbirko ter z državnimi sredstvi ponatisniti promocijski material.    
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: vzdrževanje turistične infrastrukture 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: stroški skladno s pogodbo 

09031 - Stalna razstava na meji 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov stalne razstave »Meja na Goriškem v obdobju od 
1945-2004« in sicer za najem prostora, varovanja razstave ter organizirano vodenje po 
razstavi. Razstava smiselno dopolnjuje turistično ponudbo na novem trgu Evrope.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: vzdrževanje muzejske zbirke  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: stroški skladno s pogodbo 

09033 - Izgradnja turistične destinacije MONG  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Z letom 2009 je MONG s sklepom Sveta regije članica Regijske destinacijske organizacije - 
smaragdna pot, ki jo koordinira LTO Sotočje. Članstvo v omenjeni organizacija nam 
omogoča skupen in poenoten nastop Goriške statistične regije na turističnem trgu. V ta 
namen so predvidene številne aktivnosti kot so skupni nastopi na turističnih sejmih, izdaja 
skupnega kataloga turistične ponudbe ter promocija turistične destinacije Smaragdna pot v 
medijih (revije, časopisi, internet,…).     
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izvedba aktivnosti za skupen 
nastop Goriške regije  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: stroški skladno s pogodbo  
09034 - Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova Gorica  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
Sredstva so namenjena Turistični zvezi Nova Gorica in se dodeljujejo na podlagi programa 
dela za leto 2011. Program obsega vodenje turistično informacijskih centrov, sejemske 
nastope doma in v tujini, organizacijo prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna, razstava 
kulinaričnih dobrot žena Goriške in druge prireditve. Sredstva, krijejo tudi stroške delovanja 
(plače, vzdrževanje, zavarovanje in študentsko delo) 
 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: promocijska dejavnost, 
dejavnost TIc-ov, prireditvena dejavnost   
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: ocena stroškov na podlagi programa dela TZ   
09035 - Sredstva za programe - Turistična društva  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  
V skladu s sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov Turističnih društev bomo v letu 
2011 objavili razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, organizacijo prireditev 
ter izvedbo drugih turističnih vsebin  
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: izvedba programov 
Turističnih društev  
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne 
izvršuje preko NRP: ocena stroškov izvedbe programov društev 

09036 - Turistično informacijski center in info točke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov turistično informacijskega centra v Novi 
Gorici ter dveh info točk in sicer na Kostanjevici in v Solkanu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: delovanje TIc-a in dveh info točk 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov delovanja 

09045 - Turistični razvoj Lokvi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 smo pripravili izhodiščno dokumentacijo za razvoj turistične infrastrukture v javni 
rabi na Trnovski in Banjški planoti ter izpeljali tudi konkretne projekte za turističen razvoj 
omenjenega območja (nakup brunarice na Lokvah za potrebe živilske trgovine, odkup 
prostora bivše Pošte v Grgarju in ureditev zunanjega dela objekta, priprava investicijske 
dokumentacije za ureditev večnamenskega športnega prostora na Lokvah, priprava prijavne 
dokumentacije za ureditev tematski  poti in pešpoti po Trnovsko banjški planoti, pridobitev 
gradbenega dovoljenja in priprava prijavne dokumentacije za ureditev Kovaškega muzeja).. 
V letu 2011 načrtujemo odkup še enega prostora v objektu stare pošte, ki je last Telekom, 
d.d. in za katerega je pripravljena vsa dokumentacija.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: odkup prostora v objektu stare pošte v 
Grgarju za potrebe ureditve večnamenskega turističnega prostora v Grgarju. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: cenitev nepremičnine 

09051 – Ureditev vaških jeder 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano letno objavlja razpise za sofinanciranje 
ureditve komunalne infrastrukture vaških jeder, kamor sodi tudi urejanje infrastrukture v 
vaseh. Ker je po zaselkih še  edno veliko neurejene komunalne infrastrukture nameravamo v 
letu 2011 pripraviti dokumentacijo potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja za urejanje 
komunalne infrastrukture. Investicijska dokumentacija je osnova vsake prijave na te 
razpise.a.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: priprava investicijske dokumentacije za 
ureditev komunalne infrastrukture na podeželju 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov investicijske dokumentacije 

09052 – Ureditev kovaškega muzeja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrednost projekta v skladu z investicijsko dokumentacijo znaša 528.000 EUR.. V lanskem  
letu smo za obnovo objekta pridobili gradbeno dovoljenje in pripravili prijavno dokumentacijo. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno objavlja razpise za ohranjanje in 
izboljšanje dediščine podeželja. Projekt se sofinancira  v višin 85%. V letošnjem letu bomo 
kandidirali na razpis ministrstva oziroma na razpis norveškega sklada in sicer glede na 
razpisne pogoje. Postavko smo zaradi zahtev razpisa uvrstili v proračun in Načrt razvojni 
programov za obdobje 2011-2014- . sredstva v okviru postavke so namenjena za stroške 
prijave na razpise. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: priprava prijavne  dokumentacije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov prijave 
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09053 – Tematske poti in pešpoti po Trnovski in Banjški planoti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt predvideva ureditev 8 pešpoti na območju naselja lokve, Čepovan, Lazna, Nemci in 
Podgozd. Ureditev in čiščenje poti zajema odstranitev zarasti , odstranitev fizičnih preprek na 
poti in utrjevanje izpostavljenih mest. Poti se bo uredilo s krajevno tipiko, v skladu z okoljem. 
V investicijo je vključena tudi postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel ter ureditev 
počivališč s klopmi. Trenutno sta urejeni le 2 poti v skupni izmeri 18 km, vendar tudi ti  dve 
poti sta potrebni minimalnega posega kot je ureditev ustreznega označevanja. Pri ostalih 6 
poteh pa je potreben večji poseg in sicer glede na traso poti in njeno prehodnost. Prijavna 
dokumentacija je pripravljeno, čakamo še soglasje Sklada kmetijskih zemljišč. Investicijo 
bomo prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Investicijo smo 
uvrstili v proračun in Načrt razvojnih programov zaradi zahtev razpisa. Sredstva bomo 
namenili za kritje stroškov dokončne prijave na razpise 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:  priprava prijavne  dokumentacije 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: ocena stroškov prijave 
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10 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
 
17  - ZDRAVSTVENO VARSTVO  
Opis področja proračunske porabe  
Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za 
krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in 
rehabilitacijo obolelih in poškodovanih kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je 
dolžan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do najvišje možne stopnje zdravja.  
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotavlja pogoje za uresničevanje 
zdravstvenega varstva na svojem območju.  
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Dokumenti dolgoročnega razvoja na področju zdravstvenega varstva so:  
- Zakon o zdravstveni dejavnosti  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju 
- Zakon o lekarniški dejavnosti  
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 »Zadovoljni uporabniki in 

izvajalci zdravstvenih storitev« 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  
- Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov  
1702 Primarno zdravstvo  
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva  
1707 Drugi programi na področju zdravstva  
 
1702  - Primarno zdravstvo   
 Opis glavnega programa  
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško 
dejavnost.  
V Mestni občini Nova Gorica delujejo trije javni zavodi:   
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, 
- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, 
- Goriška lekarna Nova Gorica. 
Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in 
druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.  
Delo in pristojnosti mestne občine na področju zdravstvenega varstva lahko razdelimo na izvajanje 
nalog, ki izhajajo iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o lekarniški dejavnosti in Zakona o 
zavodih.  
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove in 
lekarne ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti na primarni ravni z namenom čim boljše dostopnosti in kakovostne ponudbe za 
uporabnike. Dolgoročni cilj je ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
na primarni ravni ter s tem skladno podeljevanje koncesij. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa in se merijo na  letni ravni. 
Gre za spremljanje dejavnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, tako javnih zavodov kot 
koncesionarjev na podlagi letnih poročil, kot tudi spremljanje zadovoljstva uporabnikov storitev. 
 
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov   
 Opis podprograma  
Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno 
varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo 
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žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo in laboratorijsko in drugo diagnostiko, zagotavlja 
družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela, fizioterapijo.  
 
V letih 2011 – 2013 je predvidena izgradnja prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica, ki ga bosta 
financirala mestna občina in Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. 
Vzpostavljeni programi – delovanje ambulante v Čepovanu - potekajo naprej, potrebna sredstva 
zagotavljata javna zavoda Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom 
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. 
Lokalna skupnost zagotavlja dodatna sredstva za dopolnilne programe javnih zavodov s področja 
primarnega zdravstvenega (sofinanciranje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti in 
športnega fizioterapevta). 
Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstveni dejavnosti  
- Zakon o zavodih  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilj je izvedba investicije izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, ohranitev 
ambulante v Čepovanu ter nadaljevanje programov Ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti in 
športnega fizioterapevta. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju programa, doseganje zastavljenih ciljev se meri na 
podlagi letnih poročil in spremljanja zadovoljstva uporabnikov storitev. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10002  - Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 
V Čepovanu delujeta tako splošna kot tudi zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in kritje 
stroškov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo 
Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V 
letu 2011 se namenja del sredstev za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan s strani 
mestne občine. 
Mestna občina Nova Gorica sofinancira še programa Ambulante za zdravljenje bolezni 
odvisnosti in športnega fizioterapevta, za katera v letu 2011 namenja del sredstev za 
izvajanje navedenih programov. 
 
10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 
Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je predvidena v letih 2011, 2012 
in 2013. Razmerje financiranja med Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica in 
Mestno občino Nova Gorica je 50 : 50. Investicija je v fazi urejanja lastništva zemljišča, kjer 
je predvidena gradnja. Sredstva v proračunu mestne občine v letu 2011 so namenjena za 
začetek izvajanja aktivnosti. 
 
1706  - Preventivni programi zdravstvenega varstva  
Opis glavnega programa  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in 
uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju.  
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Dolgoročni cilji so promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja, izboljšanje duševnega 
zdravja občanov, izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, preprečevanje kroničnih 
bolezni in raznih oblik zasvojenosti, predvsem med mladimi.   
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Kazalci, s katerimi se bo 
merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva v lokalnem okolju, 
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- preprečevanje vseh oblik zasvojenosti med mladimi kot rezultat preventivnih programov, ki se 
merijo kot naraščanje ali upad kroničnih bolezni, uporabnikov nedovoljenih drog, število poslanih 
na zdravljenje ali v komune, ipd..  

 
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja  
Opis podprograma  
Podprogram je enak glavnemu programu.  
Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
So enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Cilj naštetih aktivnosti je uspešno izvajanje programov, kar se kaže v osveščenosti prebivalstva o 
pomenu zdravja in ukrepih za izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so naslednji: 
- spremljanje izvedenih programov na podlagi letnih poročil, 
- upad števila kroničnih bolezni, zasvojenosti, 
- zadovoljstvo uporabnikov. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10004  - Preprečevanje zasvojenosti  
Programe in aktivnosti v zvezi s preprečevanjem zasvojenosti vodi Lokalna akcijska skupina 
za preprečevanje zasvojenosti, ki koordinira izvajanje preventivnih programov za učence, 
dijake, starše in pedagoški kader v vzgojnih in izobraževalnih zavodih v mestni občini od 
vrtca do dijaškega doma. V septembru 2009 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica 
sprejel Odlok o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova 
Gorica, na podlagi katerega bodo izbrani izvajalci, ki bodo izvajali vsebine določene v 
odloku. V letu 2011 se tako namenjajo sredstva za sofinanciranje programov s področja 
zasvojenosti. 
 
1707 -  Drugi programi na področju zdravstva  
Opis glavnega programa  
Drugi programi na področju zdravstvenega varstva pokrivajo tista področja, ki niso ustrezno sistemsko 
urejena in niso pokrita  z zdravstvenimi storitvami, ki se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Sem spada zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru 
mrliško pregledne službe.  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 12. členu določa obvezno in 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje je po zakonu možno urediti 
na več načinov, eden od teh je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki so državljani 
Republike Slovenije, s stalnim bivališčem v mestni občini in ne morejo biti zavarovani iz drugega 
naslova.  
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Cilj je zagotavljanje zakonskih obveznosti.  
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji.  
 
Podprogrami znotraj glavnega programa  
17079001 Nujno zdravstveno varstvo  
17079002 Mrliško ogledna služba  
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17079001  - Nujno zdravstveno varstvo  
 Opis podprograma  
Za osebe brez zdravstvenega zavarovanja mestna občina zagotavlja plačilo osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja.  
Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki si 
teh stroškov ne morejo kriti sami. Spremljalo se bo število zavarovancev. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10006  - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe  
Financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki ne morejo biti zavarovani 
iz drugega naslova, sodi med zakonske obveznosti občine.  
 
17079002  - Mrliško ogledna služba  
Opis podprograma  
Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza lokalne skupnosti po 
Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. 
V okviru mrliško pregledne službe se krijejo stroški za opravljene mrliške preglede, sanitarne 
obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah ter 
prevoze zdravnikov mrliških preglednikov za mrliške preglede in stroške odvoza umrlih s kraja 
nesreče. 
Zakonske in druge pravne podlage:  
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,  
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.  
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev  
Cilj podprograma je izpolnjevanje zakonskih obveznost lokalne skupnosti, torej organizacija in 
sofinanciranje mrliško pregledne službe.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letni izvedbeni cilj je zagotoviti zadosten obseg sredstev za izvajanje podprograma. Na obseg in ceno 
storitev ne moremo vplivati.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10007 -  Mrtvoogledna in dežurna služba 
Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne službe je v skladu s Pravilnikom 
o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe zakonska obveza občine. 
V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v 
primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je plačnik 
stroškov občina. Ker se za našo občino obdukcije izvaja na Inštitutu Medicinske fakultete, so 
ti stroški visoki.  
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18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi 
sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za 
notranji razvoj posameznika v skupnosti, je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh 
področjih življenja, je pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko 
kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi 
kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe 
znanja. Tako kultura v najširšem pomenu besede dejavno sooblikuje tudi podobo Nove Gorice, zato 
slednja izkazuje javni interes pri podpori še posebej tistih vsebin, ki bistveno prispevajo k spodbujanju 
ustvarjalnosti, ohranjanju in razvoju kulturne dediščine, k izboljšanju kvalitete življenja ljudi ter s tem k 
razvoju občine kot celote. 
Podobno kot za državo velja tudi za lokalne skupnosti, da na svojem področju zagotavljajo kulturne 
dobrine z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, s skrbjo za dostopnost kulturnih dobrin ter 
s skrbjo za kulturno raznolikost in identiteto.  

Mestna občina Nova Gorica izvaja naslednje glavne naloge s področja kulture: 

1.1.  V obliki javnih služb na naslednjih področjih: 

a) Ohranjanje nepremične kulturne dediščine 
Javna služba varstva nepremične kulturne dediščine sodi v pristojnosti države in jo izvaja Zavod RS 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije - območna enota Nova Gorica. V pristojnosti MO Nova Gorica 
je urejanje statusa lokalnih kulturnih spomenikov ter skrb za ohranjanje nepremične kulturne dediščine 
v lasti MONG. 
b) Ohranjanje premične kulturne dediščine 
Programe s področja varstva kulturne dediščine izvaja javni zavod Goriški muzej Kromberk - Nova 
Gorica, katerega ustanoviteljica je MONG. 
Ker ta zavod izvaja svoje programe za območje več občin, je njegova dejavnost javne službe 
financirana iz državnega proračuna, MONG skrbi za infrastrukturo ter za občinske programe, s 
katerim zavod dopolnjujejo svojo dejavnost skladno s posebnimi občinskimi potrebami.  
Skrb za arhivsko dejavnost izvaja Pokrajinski arhiv Nova Gorica, katerega dejavnost in financiranje je 
v pristojnosti države. 
c) Knjižničarstvo 
Javni zavod Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je splošna knjižnica, ki izvaja javno službo 
knjižničarstva na območju šestih občin, od tega jih je pet (vključno z MONG) ustanoviteljic knjižnice, v 
eni pa izvaja dejavnost pogodbeno. Dejavnost zavoda in nakup knjižnega in drugega gradiva se 
financira iz občinskih proračunov v deležih po številu prebivalcev.  
d) Dostopnost umetniških programov 
Javno službo na področjih produkcije in distribucije umetniških programov na območju MONG izvajajo 
javni zavodi Kulturni dom Nova Gorica (občinski javni zavod, financira ga MONG) in SNG Nova 
Gorica (državni zavod, javno službo financira država, občina pa sofinancira nekatere "lokalne" 
programe). 
e) Skrb za ljubiteljsko kulturo 
Javno službo izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - državni javni sklad z območno izpostavo v 
Novi Gorici. MONG sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti s sofinanciranjem programa javnega 
sklada, kulturnih društev (na osnovi javnega poziva, ki ga pogodbeno za občino izvede javni sklad) ter 
dveh zaposlenih. 

1.2. S sofinanciranjem programov v javnem interesu: 

Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG se z javnim razpisom izbere programe na 
različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna MONG. 
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1.3. MONG zagotavlja pogoje za delovanje javnih služb na področjih kulture ter za izvajanje kulturnih 
dejavnosti tudi s skrbjo za javno infrastrukturo za kulturo (prostori in  oprema) ter v proračunu za ta 
namen načrtuje sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme. 

1.4. Izvajanje nalog statusno-pravnega značaja za javne kulturne zavode, ki jih je ustanovila Mestna 
občina Nova Gorica.  

1.5. Opravljanje upravnih, strokovnih in razvojnih nalog na področju kulture. 

 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje kulture urejajo naslednji predpisi: 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10), 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 (ReNKP0811), (Ur. l. RS, št. 56/08) 
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), (Ur. l. RS, št. 87/01),  
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03). 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine - (ZVKD), (Ur. l. RS, št. 16/2008 - ZVKD-1),  
- Uredba vlade RS o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva 

premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Ur. l. RS, št. 97/00, 103/00, 105/01) 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), (Ur. l. RS, št. 30/06)  
- Zakon o skladu republike Slovenije za ljubiteljske dejavnosti (ZSLKD), (Ur. l. RS, št. 1/96), 
- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ur. l. RS, št. 96/00), 
- Zakon o medijih (ZMed-UPB-1), (Ur. l.  RS, št. 110/06), 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS št. 38/05 in 

24/06) 
- Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture na območju Mestne občine Nova Gorica 

(Uradne objave, časopis Oko št. 18/03 z dne 24. 6. 2003 in Uradni list RS št. 78/09) 
- Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Nova Gorica (Uradno 

glasilo št. 8 - Nova Gorica z dne 20.8. 1985 in Uradne objave, časopis Oko št. 21/03 z dne 31. 7. 
2003), 

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in 8/96)  
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na 

področju kulture (Ur.l. RS, št. 117/2002, 97/2003)   
-  Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture (Ur.l. RS, št. 100/2003) 
-  Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Ur. l. RS, 

št. 16/05 in 39/07) 
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture v MO Novi Gorici, (Odlok o ustanovitvi 

javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 49/2005),  Odlok o 
ustanovitvi Goriškega muzeja Kromberk - Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 142/2004 in 33/09), Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (Ur. l. RS, št. 54/04 in 39/09) 

- ter predpisi z drugih področij, ki vplivajo na izvajanje kulturnih dejavnosti. 

Dokumenta razvoja in načrtovanja na področju športa v Mestni občini Nova Gorica sta Zakon o športu 
(Ur. list RS, št. 22/98) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji iz leta 2000. Letni program 
športa je izbran na podlagi veljavnega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini 
Nova Gorica, katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje športnih programov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za področje mladine so: 

- Nacionalni program za otroke in mladino  v RS za obdobje 2006-2016  
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju - Svet Evrope 
- Bela knjiga Evropske komisije - Nova spodbuda za evropsko mladino -  
- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS - Urad RS za mladino 
- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju za mlade ljudi v Evropi 
- Program Mladi v akciji - Evropska komisija 
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Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o mladinskih svetih, 
- Zakon o političnih strankah (v delu, ki se nanaša na politične podmladke). 

 Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Cilj področja proračunske porabe področja za kulturo je, da postane kultura generator razvoja občine, 
da razvija vsa v nadaljevanju navedena področja ter vzpostavitev prostorskih in drugih pogojev za 
razvoj le-teh. 
 
 Oznaka in nazivi glavnih programom v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1802 Programi v kulturi 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Opis glavnega programa 

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. Na eni strani to pomeni 
vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MONG kot lastnica dolžna 
vzdrževati oziroma skrbeti zanje. Opredeljuje tudi sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov, 
ki niso v lasti MONG ter program ohranjanja in predstavitve premične kulturne dediščine, ki se 
osredotoča zlasti na programe muzejske dejavnosti.  
Sredstva se namenjajo za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične ter premične kulturne dediščine. 
Zakon o varstvu kulturne dediščine opredeljuje nepremično in premično kulturno dediščino ter ureja 
njeno varstvo s tem, da določa pristojnosti države in lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih 
dejavnosti varstva ter dolžnosti in pravice lastnikov kulturne dediščine. Na področju varstva dediščine 
lokalne skupnosti zagotavljajo razglašanje spomenikov lokalnega pomena ter sredstva za ohranjanje 
in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. Za izvajanje javne službe na 
področju varstva nepremične in premične dediščine, ki je njen sestavni del skrbi javni zavod za 
varstvo dediščine, za izvajanje javne službe na področju varstva premične dediščine pa muzej. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije 
zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev. Vse 
postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno 
pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in 
življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter predstavitve in 
interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Kazalci: število obnovljenih 
spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov, število pedagoških programov, število 
vključenih v pedagoške programe. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilji so prenova in ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine oz. tistih 
spomenikov in muzealij kulturne dediščine, ki so v lasti MONG ter njihova predstavitev obenem pa 
tudi vzpodbujanje obnovo in predstavitev tudi tistih kulturnih spomenikov in muzealij, ki niso v lasti 
MONG.  

Kazalci: število obnovljenih spomenikov, obseg obnove, število predstavitev spomenikov, število 
pedagoških programov, število vključenih v te programe itd. 

 
Podprogrami znotraj proračunskega programa 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
18029002 Premična kulturna dediščina 

18029001 -  Nepremična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Podprogram predvideva financiranje in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MONG, pa tudi 
sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov, ki niso v lasti MONG (npr. posameznikov, verskih 
skupnosti, društev ali zavodov...). V letu 2011 se ne predvideva podpore kulturnim spomenikom na 
območju MONG, niti v lasti občine, niti tistih, ki so v privatni lasti oz. v lasti drugih pravnih oseb. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MONG 
zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti.  

40. člen tega zakona pa določa, da če so potrebni za varovanje, oživljanje spomenika ali izvedbo 
drugih ukrepov varstva izredni stroški, ki presegajo običajne stroške, koristi ter ugodnosti, izvirajoče iz 
statusa spomenika, in ti stroški niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnika, lahko država, pokrajina ali 
občina za ta namen v okviru možnosti prispeva javna sredstva. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov in njihova predstavitev javnosti. 
Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta njihove 
predstavitve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

V letu 2011 obnova kulturnih spomenikov ni predvidena: niti spomenikov v lasti občine, niti v privatni 
lasti oz. lasti drugih pravnih oseb. 

Kazalci za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov, kvaliteta predstavitve spomenikov. 
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Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

V letu 2011 obnova kulturnih spomenikov ni predvidena. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
Opis podprograma 

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega 
faktorja in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje 
premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja 
in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzealij).  

 Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je, ob ZUJIK in Nacionalnem programu za kulturo - ReNPK0811, Zakon o varstvu 
kulturne dediščine in podzakonski akti s področja kulturne dediščine, Pravilnik o načinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, st. 
117/2002, 97/2003 in 1/2009), Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za 
izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/2003). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij in hkratno spremljanje in 
predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine (prikazi 
posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov…). Kvantitativno merilo za analizo 
zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno pa število obiskovalcev 
posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške itd. programe. 

 Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Osnovni izvedbeni cilj je vsaj vzdrževanje že dosežene ravni predstavitve in popularizacije kulturne 
dediščine. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, so obseg predstavitev kulturne dediščine, 
število obiskovalcev. 

 

Obrazložitev postavk znotraj programa 

10014 - Akcije v kulturi - Goriški muzej 
V okviru razpoložljivih sredstev MONG zagotavlja sredstva za financiranje občinskih 
programov v javnem interesu. 
Projekt Vladimirja Makuca – nadaljevanje (razstava risb in slik), avdio video dokumentacija, 
andragoška dejavnost, pedagoška dejavnost, Goriški letnik, razstava in katalog - Slovenski 
gorski strelni polki v prvi vojni (D. Sedmak),  varovanje zbirk, odkup muzealij, drugo. 
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10015 - Akcije v kulturi - Galerija 
V okviru razpoložljivih sredstev MONG zagotavlja sredstva za financiranje občinskih 
programov v javnem interesu. Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica v okviru javne službe 
prireja razstave različnih tematik ter razvija vlogo mestne galerije za področje svojih zbirk v 
sodelovanju z muzeji, uporabniki in drugimi partnerji. 
Občina bo sofinancirala naslednje akcije:  
- Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo (predavanja, predstavitve, delavnice na temo; 

dogodki se odvijajo preko celega leta, 
- Izobraževalni program: Otroške ustvarjalnice,  
- 12. Mednarodni festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint (razstave, predavanja, 

obfestivalsko dogajanje).  
- Komelovo leto: 80 - letnica rojstva slikarja Silvestra Komela; ob tej priložnosti bodo izdane 

razglednice z reprodukcijami slikarjevih del, priložnostna znamka, v mestu pa bodo 
postavljeni veliki plakati in transparenti. Osrednja prireditev bo v mesecu septembru, ko 
bosta v Mestni galeriji Nova Gorica in galeriji Kulturnega doma v sosednji Gorici 
pripravljeni pregledni razstavi. Ob razstavi bo izdan obsežen katalog, v katerem bo 
ponovno ovrednoten pomen njegove ustvarjalnosti 

10016 - Delovanje Goriškega muzeja 
Mestna občina Nova Gorica je ustanoviteljica javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - 
Nova Gorica. Poslanstvo zavoda je izvajanje muzejske dejavnosti kot javne službe na 
območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Ajdovščina, Vipava, Šempeter-Vrtojba, Miren-
Kostanjevica, Sežana, Komen, Divača in Renče-Vogrsko, v sodelovanju z Mestnim 
muzejema Idrija in Tolmin pa tudi na območjih Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec in Kobarid. 
Javno službo financira Ministrstvo za kulturo, občine pa sofinancirajo določene dejavnosti, ki 
so v javnem interesu posameznih občin. 
Mestna občina Nova Gorica sofinancira dodatne občinske programe v javnem interesu, 
izdatke vezane na premoženje, ki ga ima v lasti občina in dodatne zaposlitve. 
Na tej postavki ustanoviteljica zagotavlja sredstva za zaposlitev enega delavca, t.j. 
vzdrževalca - vrtnarja (sredstva za plačo, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke), 
ki opravlja redna vzdrževalna dela na gradu Kromberk, v vili Bartolomei in restavratorskih 
delavnicah v Solkanu ter skrbi za urejanje parka ob gradu Kromberk in vili Bartolomei. 

10017 - Delovanje Galerije 
Galerijsko dejavnost izvaja javni zavod Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe.  
Mestna galerija Nova Gorica, ki se fizično nahaja v SNG Nova Gorica, predstavlja osrednje 
likovno razstavišče na Goriškem in postaja vse bolj prepoznavna in referenčna galerija za 
sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Program v letu 2011 bo usmerjen predvsem v 
pregled aktualnega dogajanja  na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na 
umetnikih mlajše generacije in  povezavo s prostorom, v katerem galerija deluje. Razstave 
bodo usmerjene v kompleksen vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo. 
Večino sredstev za delovanje galerije zagotavlja ustanoviteljica, del sredstev pa javni zavod 
pridobi na razpisih Ministrstva za kulturo, pri donatorjih in sponzorjih. 
V okviru redne dejavnosti je za leto 2011 je načrtovanih 8 razstav (skupinskih ali 
samostojnih). Za vsako razstavo se izda vabilo, plakat in katalog. 
Stroški obsegajo:  
- programski materialni stroški za izvedbo 8 razstav - katalogi, vabila in plakati, kritiki, 
prevajalci, lektorji,  razstavnina, 
- neprogramski splošni stroški: potni stroški, dnevnice, prevoz umetnin, zavarovanje del, 
varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstav, drugi mat. stroški, 
- splošni obratovalni stroški, vezani na uporabo prostorov v stavbi SNG (12.500,00 EUR ). 

10018 - Galerija - nakup likovnih del 
Sredstva se namenijo za nakupe umetniških del, s katerimi galerija dopolnjuje likovno zbirko 
priznanih slovenskih in tujih umetnikov. 
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1803 - Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 

V proračunu MONG se za leto 2011 zagotavljajo sredstva za financiranje javnih zavodov, za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture (preko območne izpostave Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti), za nakup opreme ter za obnovo javne kulturne infrastrukture. Največji delež proračunskih 
sredstev za kulturo je namenjen za zakonsko obveznost financiranja plač, osebnih prejemkov in 
prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, ki jih je ustanovila MONG. 

Iz proračuna kulture MONG se financirajo naslednje oblike programov v kulturi: 

- javni zavodi: plače, prispevki, drugi osebni prejemki, premije KDPZ, materialni stroški, javni kulturni 
programi, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme, nakup gradiva. Javni zavodi, katerih delovanje 
v navedenem obsegu financira MONG so: Goriška knjižnica Franceta Bevka (več soustanoviteljev) 
in Kulturni dom Nova Gorica;  

- javni zavod, katerega glavni financer je država, MONG je ustanoviteljica zavoda in financira 
programe, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme le v določenem obsegu je Goriški muzej 
Kromberk - Nova Gorica; 

- ljubiteljska kulturna dejavnost: financiranje preko Območne izpostave JSKD; 
- umetniški programi; 
- sofinanciranje programov in projektov v javnem interesu MONG (javni razpis); 
- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme; 
- obnova objektov, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture; 
- investicije na področju kulture. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za pestro in širokemu krogu obiskovalcev zanimivo 
kulturno ponudbo Nove Gorice ter čim večja dostopnost te ponudbe zainteresirani javnosti. Posebna 
pozornost je namenjena spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, ki je namenjena posameznim ciljnim 
občinstvom različnih starostnih skupin. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Novi Gorici, ki bi zagotavljala kvalitetne pogoje za izvajanje kulturnih programov, 
kar pomeni nadaljevanje izgradnje poslovne stavbe Goriškega muzeja (kompleks Vile Bartolomei), 
obnova oz. izgradnja novega Kulturnega doma, izgradnja amfiteatra za stavbo SNG v Novi Gorici in 
ureditev "Hiše umetnikov" v zgradbi železniške postaje v Novi Gorici. 

Osnovni kazalec je zanimanje javnosti za obiskovanje kulturnih programov in projektov, kjer pa ne 
sme biti edino merilo število obiskovalcev, ampak optimalno razmerje med vloženimi javnimi sredstvi 
in odmevnostjo posameznega kulturnega programa ali projekta. 
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 Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja v Novi Gorici 
in omogočanje razvoja kvalitetnim izvajalcem. Kazalci uspešnosti doseganja ciljev so število in obseg 
programov in projektov, njihova raznovrstnost, pokrivanje ciljnih občinstev, število obiskovalcev, 
odmevnost v medijih in ugodne kritike.  

 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami znotraj Programov v kulturi so: 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški programi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi  

 
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
 Opis podprograma 

Mestna občina Nova Gorica je soustanoviteljica splošno izobraževalne knjižnice Goriška knjižnica 
Franceta Bevka Nova Gorica.  

Iz sredstev proračuna se financirajo plače zaposlenih v knjižnici in s tem povezani prispevki, 
materialni stroški delovanja knjižnice, ter del sredstev za nakup knjižničnega gradiva ter projekti 
knjižnice, ki predstavljajo popularizacijo bralne kulture, predstavitve novitet, srečanja z ustvarjalci, 
razstave in delavnice… 

 Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), (Ur. l. RS, št. 96/02, 56/08, 4/10), 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008 - 2011 (ReNKP0811), (Ur. l. RS, št. 56/08) 
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1), (Ur. l. RS, št. 87/01),  
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03). 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je še bolj približati mrežo splošne knjižnice uporabnikom ter zagotoviti čim bolj 
racionalno in optimalno delovanje knjižnice. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čimbolj dostopno, 
bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev na celotnem območju občine. Med 
pomembnejšimi cilji pa so tudi: popularizacija bralne kulture za vse starostne skupine prebivalstva, 
razvijanje posebnih knjižničnih zbirk (Bevkova soba, Pionirska knjižnica), predviden prevzem in 
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postavitev nove Brezigarjeve zbirke (če bo v letu 2011 prišlo do podpisa darilne pogodbe), izvedba 
spremljevalnih programov, s katerim knjižnica uresničuje svoje poslanstvo središča znanja, 
ustvarjalnosti, pretoka informacij ter tudi na ta način prispeva k večji socialni kohezivnosti. Kazalci 
uspešnosti so: število izposoj, število obiskovalcev, število prireditev, število prireditev namenjenih 
ciljnim skupinam itd.. 

Osnovi cilj je ustrezno povezati vse enote in oblikovati sistem, ki omogoča pretočnost informacij v 
vseh smereh in za vse uporabnike oz. doseči učinkovit knjižnični in informacijski sistem, ki bo 
omogočal dostop do primarnih in sekundarnih informacij.  

Glavni cilji: odziv na okolje (univerza, starejši, invalidi itd.), pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice p. 
Stanislava Škrabca na Kostanjevici (predvsem inkunabule), povečati odprtost knjižnice, obisk 
bibliobusa pri zamejskih Slovencih, razvijanje virtualne knjižnice in virtualizacije, preureditev 
prostorov, nakup potrebne opreme, itd.). 

Kazalci uspešnosti so: povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg 
prireditev in projektov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Povečanje odprtosti knjižnice, avtomatizacija in posodabljanje izposoje v matični knjižnici in v 
dislociranih enotah, nabava zahtevnejšega gradiva kot odziv na novoustanovljeno univerzo, bogatenje 
periodične zbirke, pridobivanje novih elektronskih virov, nov čitalniški prostor, digitalni prikaz kulturne 
dediščine itd.  
Kazalci uspešnosti so povečanje knjižničnega gradiva, število izposoj, število obiskovalcev, obseg 
prireditev in projektov. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 

10019 - Akcije v kulturi - GK 
V okviru razpoložljivih sredstev MONG zagotavlja sredstva za financiranje občinskih 
programov v javnem interesu. 
Prireditve v organizaciji knjižnice, ki prispevajo k dvigu bralne kulture ter prireditve, ki 
obiskovalce seznanjajo z novostmi na področju knjižničarstva. 
Planirane akcije v letu 2011: delo z uporabniki knjižnice, predstavitve, založništvo, drugi 
kulturni dogodki, skupni projekti o podobi splošnih knjižnic v Sloveniji. Planirani so dogodki 
za mladino (lutke, gledališče ipd.), knjižnično-muzejski kviz za mladino, Goriške dnevi knjige 
v aprilu, 17. september (Bevkov dan), dan slovenskih splošnih knjižnic, Rastem s knjigo za 
osnovne in srednje šole, Primorci beremo, Knjiga za vsakogar ipd. 

10021 - Goriška knjižnica - nakup knjig 
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni sprotne 
nakupe novitet in obnavljanje knjižnega fonda. Višina sredstev za nakup knjižničnega 
gradiva je usklajena glede na število prebivalcev. Del sredstev za nakup knjig za matično 
knjižnico financira Ministrstvo RS za kulturo. 

10022 - Goriška knjižnica - delež za materialne stroške potujoče knjižnjice 
Knjižnica upravlja z potujočo knjižnico - bibliobusom, ki je lasti vseh občin ustanoviteljic. 
Sredstva za materialne stroške potujoče knjižnice se delijo procentualno glede na število 
prebivalcev. 
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10023 - Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica je osrednja območna knjižnica, ki izvaja 
knjižnično dejavnost za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine 
prebivalcev s posebnimi potrebami.  S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in 
nudenje informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno 
in tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem področju (edina naloga, ki jo plačuje 
država): za strokovno nabavo, pripravo in ponudbo gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop 
do vsega obdelanega gradiva in do vseh dostopnih elektronskih informacij.  

Knjižnico financira matična občina Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica), skupne 
stroške delovanja knjižnice pa si procentualno glede na število prebivalcev delijo občine 
Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko 
(materialni stroški in stroški dela povezani z izborom, nabavo in obdelavo knjižničnega 
gradiva, z uporabo referenčne zbirke, bibliobus, delovanje skupnih služb knjižnice - 53. člen 
Zakona o knjižničarstvu). 

Javni zavod ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: matično hišo GK na 
Trgu Edvarda Kardelja 4, sedem podružnic ter bibliobus, ki je last vseh občin ustanoviteljic.  

Znesek vključuje delež sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke 
za 42 zaposlenih (regres za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, 
nagrade, odpravnine), materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje po ključu 
delitvene bilance med občinami. 
 

18039002 - Umetniški programi 
 Opis podprograma 

ZUJIK opredeljuje umetniške programe kot javno službo, ki jo opravljajo javni zavodi na posameznih 
področjih kulture kot tudi javne kulturne programe (trajnejše delovanje, kontinuirano, večletno delo) in 
kulturne projekte (praviloma posamezni dogodek, npr. razstava, koncert...). Zaradi večje preglednosti 
je sofinanciranje kulturnih programov in projektov uvrščeno v podprogram Drugi programi v kulturi. 

Dolgoročni cilji in kazalci so v večini opredeljeni v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2008-
2011. 

 Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage so ob ZUJIK in Re NPK0811, Pravilnik o načinu izvajanja 
financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o 
metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture. 

 Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji, zastavljeni v programih dela javnih zavodov in zasebnih pravnih oseb ocenjujejo na podlagi 
spremljanja realizacije in vsebin zaključnih programskih in finančnih poročil. 
Dolgoročni cilj podprograma  je zagotavljanje trajneših pogojev za ustvarjanje tistih izvajalcev, ki s 
kvaliteto in prepoznavnostjo svojega ustvarjanja prispevajo h kulturni podobi Nove Gorice. Drugi cilj 
podprograma je zagotavljanje čim boljše dostopnosti raznovrstnih kulturnih vsebin vsem občanom, 
upoštevaje tudi posamezne ciljne skupine, npr. mladina, otroci ipd. Kazalci, s katerimi se meri 
uspešnost zastavljenih ciljev, so: obseg kulturne ponudbe z različnih področij kulture, upoštevanje 
potrebe ciljnega občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in strokovni javnosti. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na kvaliteto programov in njihov 
obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem 
interesu, odzive v medijih in strokovni javnosti. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 

10026 - Delovanje 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, avdio-vizualnih, 
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 (regres 
za letni dopust, regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, odpravnine) za 10 
zaposlenih, za materialne stroške in sredstva za tekoče vzdrževanje, vendar ne v celoti.  
Del sredstev za materialne stroške in stroške programa zavod krije iz lastnih sredstev z 
oddajo dvoran, poslovnih prostorov, izvajanjem komercialnih programov in sponzorskimi 
sredstvi (prednost imajo programi). 
 

10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 
V okviru razpoložljivih sredstev MONG zagotavlja sredstva za financiranje občinskih 
programov v javnem interesu. 
Ustanoviteljica javnega zavoda SNG Nova Gorica je od leta 2004 država. Poslanstvo zavoda 
je trajno izvajanje in posredovanje programov in projektov na področju uprizoritvenih 
umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.  
Zaradi interesa lokalne skupnosti MONG namenja sredstva za izvedbo naslednjih 
programov: Goriški vrtiljak, Amaterski mladinski oder in predvidoma Mednarodni program. 
 

10143 - Program Kulturnega doma 

Program: 

a) koncertni abonma 

- 8 abonmajskih koncertov z vrhunsko slovensko in tujo ustvarjalnostjo različnih zvrsti: 
orkestralna, vokalna, instrumentalna, komorna in solistična glasba s poudarkom na 
orkestralni glasbi. 

b) akcije 

Kulturni dom planira izvedbo naslednjih akcij, ki jih delno krije tudi z lastnimi sredstvi 
(najmanj v višini 50%, razen za čezmejne projekte in program Imago Sloveniae, ki jih v celoti 
krije občina): 

- Art sredica - 5 umetniških dogodkov; program vključuje različne umetniške vsebine in 
dogodke (glasbo, sodobni ples, poezijo, lutke, avdiovizualne nastope, predavanja in 
prezentacije), ki se odvijajo ob sredah v mali dvorani kulturnega doma in ki skušajo 
zapolniti t.i. "klubsko sceno", 

- Glasba z vrtov sv. Frančiška, 7 koncertov v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici,  
- Mednarodno srečanje saksofonistov: mojstrski tečaji, tekmovanje in festival, 
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- Jesenski glasbeni tris - festival s področja jazz glasbe, bluesa in črnske duhovne glasbe,  
- Izvenabonmajska ponudba - koncert Imago Sloveniae - za ta koncert krije članarino in 

program v celoti občina, 
- jni projekt, v celoti krije občina, Med zvoki krajev - čezme
- Dvorna glasba - mednarodni projekt oživljanja stare glasbe, večji del krije občina, 
- Glasbena mladina -  vzgojno izobraževalni program, cca 30 tematskih programov oz. 90 

izvedb. 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

 Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0811, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja t.i. ljubiteljskih kulturnih društev, ki kulturno 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na 

 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

10149 - Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe

 Opis podprograma 
V okviru podprograma
Območne izpostave JSKD v Novi Gorici. 
MONG na ta način podpira tudi razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so vezane na širši krog 
ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin. 
Zakonske in druge pravne podlage 

javnega razpisa, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih 
agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje 
javne službe na področju kulture. 

udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko 
ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno 
ponudbo občine in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa. Ker so te 
dejavnosti namenjene širšemu občinstvu, terja posebno pozornost. 

ciljev 

pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov 
in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti. 

 
Financiranje ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jim je namenjen pretežen del predvidenih 
sredstev, poteka na podlagi javnega razpisa, ki ga za MONG 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. 
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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. 
 

10150 - Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 
Postavka vključuje sredstva za plače dveh delavcev ter druge stroške povezane s plačo 
delavcev na Območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 
V ta podprogram spada podpora programom audiovizualne kulture. Gre predvsem za zagotavljanje 

metniškega filma v okviru javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. 

ilnik o 
avodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, 

ni cilj programa je ustvarjanje pogoj za raznovrstno, kakovostno in obiskovalcem zanimivo 

lci: 
prodanih abonmajev in vstopnic, obseg filmskih predvajanj in drugih dogodkov, število 

skih postavk znotraj podprograma 

sredstev za predvajanje u
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakonske in druge pravne podlage so ZUJIK, Nacionalni program za kulturo 2008-2011, Prav
načinu izvajanja financiranja javnih z
Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju 
kulture. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Dolgoroč
kulturno ponudbo nekomercialnega filma. 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Osnovni cilj je nadaljevanje dobro zastavljenega programa nekomercialne filmske ponudbe. Kaza
število 
obiskovalcev. 
 
Opis proračun

10033 - Kinematografija - ART film 
Kulturni dom izvaja javno službo za izvajanje ART Filma, ki predstavlja nekomercialni del 
filmske ponudbe pretežno neameriške produkcije. V primeru prihodkov nad odhodki se 
sredstva namenjajo za izboljšanje kvalitete izvajanja filmske dejavnosti.  
Tudi v letu 2011 se bo nadaljeval program Filmskega gledališča. V izbor je vključenih 16 
filmov različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na filmskih festivalih. Občasno bodo predvajani 
tudi dokumentarni filmi, filmske retrospektive, mladinski filmi in risanke za otroke v okviru 
programa Filmski vrtiljak. 
Predvajanje komercialnih filmov ne sodi v javno službo, zato se Kulturni dom samostojno 
odloča o tem, ali jih bo izvajal, in, ali jih bo izvajal samostojno ali pa pogodbeno z 
oddajanjem dvorane in opreme. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

sti, ki so nujne za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih 
v, niso pa neposredno vezane na umetniško produkcijo. Gre predvsem za 

NG, ki sicer po vsebini obsega več programov oz. 

redlog strokovne službe MONG in na predlog 

Opis podprograma 
V ta sklop praviloma spadajo tiste dejavno
organizacij in ustano
zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje: nujno investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nakup 
opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je MONG, pridobivanje novih prostorskih možnosti za 
izvajanje kulturnih programov (investicije).  
V ta podprogram je zaradi boljše preglednosti uvrščen tudi Javni razpis za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov in projektov v MO
podprogramov. Z namenom, da se v proračunu sredstva za razpis nahajajo na enem mestu in so tudi 
bolj pregledna, so v celoti uvrščena v ta podprogram.  
Javni kulturni programi in kulturni projekti se financirajo na podlagi javnega razpisa, skladno z določili 
ZUJIK-a. Postopek izbora izvajalcev se navezuje na p
strokovne komisije kot zunanjega posvetovalnega telesa. Strokovna komisija pri sestavi predlogov za 
sofinanciranje programov in projektov iz proračuna MONG upošteva naslednje splošne kriterije in 
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merila: utemeljenost in pomen, aktualnost in inovativnost, reference prijavitelja, vsebinsko 
vrednotenje, finančno vrednotenje, nivo izvajanja programa in pomen za MONG. 
Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonska in druge pravne podlage so ZUJIK, ReNPK0811, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev najnujnejšega vzdrževanja stavb javne kulturne infrastrukture, 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev najnujnejšega vzdrževanja stavb javne kulturne infrastrukture, 

 

 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 

10036 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriški muzej

javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture, Uredba o metodologiji za 
določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, 102. člen Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov 
v Mestni občini Nova Gorica. 

objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljeni cilje je moč 
zasledovati skozi prostorske možnosti in opremljenost posameznih objektov, njihovo dostopnost za 
hendikepirane in čas delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. 

katerih lastnica je MONG, nakup nujne opreme potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov, 
sredstva za investicijo Prenova kompleksa vile Bartolomei. 

ciljev 

katerih lastnica je MONG, nakup nujne opreme potrebne za nemoteno delovanje javnih zavodov, 
sredstva za investicijo Prenova kompleksa vile Bartolomei. 

 
Sredstva za zavarovanje objektov, prispevek za stavbno zemljišče, nakup in vzdrževanje 
opreme, drugo. 

10037 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica 
Nakup knjigomatov za izposojo, Spletna virtualna knjižnica, investicijsko vzdrževanje, drugo. 

10038 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 
Sredstva za zamenjavo izolacije klima kanalov, zamenjava avtomatike klimata male 
dvorane, nakup krmilnega pulta za scensko razsvetljavo velike dvorane, digitalna mešalna 
miza za malo dvorano, popravilo vodovodne instalacije. 

10039 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Galerija 
Oprema za galerijo (svetlobni napis, prenosni računalnik, obnova kubusov, namizna žaga). 

10040 - Akcije v kulturi - SAZU 
V okviru tega podprograma se sofinancira  Raziskovalna postaja ZRC SAZU (RP ZRC 
SAZU), v okviru katere delujejo izpostave treh inštitutov in ene sekcije: Zgodovinskega 
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inštituta Milka Kosa, Inštituta za slovensko narodopisje, Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša in sekcije za interdisciplinarno raziskovanje. RP ZRC SAZU ima v trajni hrambi 
arhiv ter knjižnico dr. Henrika Tume, ki sta javno dostopna. Raziskovalna postaja pokriva 
raziskovalna področja zgodovine, jezikoslovja, narodopisja in etnologije. Sredstva za 
zaposlene in dejavnost se zagotavljajo iz državnega proračuna. Na osnovi ocene, da je delo 
na domoznanskih vsebinah za ta prostor pomemben, občina delovanje in posamezne 
projekte te znanstvene postaje dodatno podpira. Gre za financiranje projektov, ki se 
nanašajo na izvajanje raziskovalnih projektov, nabavo strokovne literature in delovnih 
sredstev.  

10041 - Druge akcije v kulturi 
Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena 
financiranju nepredvidenih nalog, ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih vlog ter jih pri 
pripravi proračuna ni bilo možno predvideti.  

10145 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov 
Na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter občinskega pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG se z javnim razpisom izbere 
programe v javnem interesu na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti, ki se sofinancirajo 
iz proračuna MONG. 
MONG preko javnega razpisa izbere in sofinancira programe in projekte s področja 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, besednih, vizualnih, uprizoritvenih, 
glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na 
področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področij kulture. 

10156 - Obnova Vile Bartolomei v Solkanu 
V letu 2011se je pričela izgradnja nove upravne stavbe za potrebe javnega zavoda Goriški 
muzej Kromberk – Nova Gorica ob Vili Bartolomei v Solkanu. Letos bodo zgrajene pisarne 
za strokovne delavce in upravo, čitalnica, muzejske knjižnica, arhiv, filmoteka in fototeka. 
Večji del sredstev za 1. fazo projekta je bilo pridobljenih na petem javnem razpisu za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete - Razvoj regij.  
V prihodnjih letih pa je predvidena izgradnja 2. faze - izgradnja restavratorskih delavnic in  3. 
faze - ureditev muzejskega parka, rozarija, izgradnja predavalnice in razstavnih prostorov. 
Nov muzejski center bo razbremenil sedanje prostore muzeja na gradu Kromberk, ki jih bo 
nato lahko v celoti namenili za muzejsko in drugo kulturno dejavnost, v urbanističnem in 
kulturnem pogledu pa bi povezal Solkan in Novo Gorico. 
 
 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Opis področja proračunske porabe 

i. Velika razširjenost se kaže 
bčine Nova Gorica. Danes jih 

0 v katerih sodeluje nekaj tisoč občanov in občank. 

Šport je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnost
redvsem v številu klubov in društev, ki delujejo na področju Mestne op

imamo registriranih že precej preko 10
Vsekakor pa taka razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop in sofinanciranje različnih 
kategorij v športni dejavnosti. Število aktivnih v športnih klubih se neprestano povečuje. Vendar se ne 
moremo s tem zadovoljiti pač pa iskati oblike za povečanje aktivnosti ter širiti svobodno in neformalno 
ukvarjanje s športom in s tem bogatiti prosti čas. 
Mestna občina Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: mestna občina) se uvršča med občine, ki 
namenjajo zelo visok delež sredstev za šport. Športna infrastruktura je zelo solidno urejena s čimer je 
poskrbljeno za veliko število občank in občanov, ki se ukvarjajo s športom, bodisi tekmovalno ali 
rekreativno in kar ima za posledico pozitivne učinke, ki se kažejo na vseh področjih življenja. Imamo 
več kot sto delujočih klubov in društev ter zelo široko paleto športnih panog, ki omogočajo občanov 
udejstvovanje na različnih področjih. 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Področje športa in prostočasnih aktivnosti vključuje sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje 
ter sredstva, ki jih na podlagi razpisa, skladno z določili Zakona o športu,  razdelimo med aktivne 

e občina z odlokom ustanovila Javni zavod za 

an na podlagi veljavnega Odloka o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Nova 

port je dejavnost, ki je našla svoje mesto tudi v lokalni skupnosti. Velika razširjenost se kaže 
delujejo na področju Mestne občine Nova Gorica. 

preko 100 klubov in društev v katerih sodeluje nekaj tisoč občanov in 

orta v javnem interesu v Mestni občini Nova Gorica obsega vsa področja iz Nacionalnega 

azličnih kategorij v športni 

izboljšanjem pogojev vadbe za vsa področja športa, kar bomo dosegli le z ustreznim 

otraj podprograma 

klube in društva naše občine. Glede na dejstvo, da j
šport letno zagotavlja sredstva za zaposlene in materialne stroške v zvezi z objekti, ki jih ima v 
upravljanju. 
Dokumenta razvoja in načrtovanja na področju športa v Mestni občini Nova Gorica sta Zakon o športu 
(Ur. list RS, št. 22/98) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji iz leta 2000. Letni program 
športa je izbr
Gorica, katerega sestavni del so tudi merila za vrednotenje športnih programov. 
 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Š
predvsem v številu klubov in društev, ki 
Registriranih je že precej 
občank. 
Takšna razširjenost zahteva strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje različnih kategorij v 
športni dejavnosti. Število aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih se neprestano povečuje. 
Program šp
programa športa in sicer od športne rekreacije pa do vrhunskega športa. 
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 
Dolgoročni cilj je strokovni in organizacijski pristop ter sofinanciranje r
dejavnosti. Doseganje ciljev bomo merili s številom aktivnih udeležencev v športnih klubih in društvih 
ter z 
načrtovanjem izgradnje in obnove športne infrastrukture vključno z racionalnim upravljanjem. Naš cilj 
je, da bo ponudba športno rekreativnih prireditev in dejavnosti še večja in bogatejša. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni. 
 
Podprogrami znotraj glavnega programa 
 
18059001 -  Programi športa 
 

Opis proračunskih postavk zn

10043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev 
 
Tako kot v preteklih letih načrtujemo 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.  
 
10045 – sofinanciranje programov in projektov tehnične kulture  
Pod to proračunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in društev, ki so 
organizirani znotraj OZOTK-a oziroma delujejo na področjih tehnične kulture. Sredstva se 
med uporabnike razdelijo na podlagi letnega razpisa ter letnega programa tehnične kulture. 
 
10046 – program športa  -  skupni program JZŠ in ŠZ  
Sredstva v okviru te postavke so bila namenjena za izvajanje tistega dela športnega 
programa, ki ga občina financira v celoti in ni stvar javnega razpisa. S proračunskim letom 
2011 se postavka ukinja, sredstva pa se prenašajo na proračunsko postavko 18/10.146.  
 
10047 – program športa – sofinanciranje programov klubov in društev   
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Tudi 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,..). S proračunskim letom 2011 se v to postavko prenese tudi 
postavka 18/10.057 – sofinanciranje športnih šol, kajti le ta predstavlja izvajanje letnega 
programa športa kot celote. Gre za programe selekcijskega procesa, ki  zajemajo načrtno 
vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z 
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. 
 
10048 – večje športne prireditve 
Del sredstev v okviru te proračunske postavke sredstva bomo razdelili na podlagi javnega 
razpisa in letnega programa športa, del sredstev pa bo namenjenih za izvedbo dveh 
projektov in sicer bomo sofinancirali eno izmed etap kolesarske dirke po Sloveniji s ciljem v 
Novi Gorici ter izvedbo meddržavnega sodelovanja v sklopu projekta Delta del Po med 
Mestno občino Nova Gorica in pokrajino Ferrara v Italiji. Gre za tradicionalno srečanje 
mladih športnikov od leta 2004 dalje, enkrat letno in sicer v mesecu aprilu v Italiji, ter v 
mesecu septembru v Novi Gorici.   
 
10049 – delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica  
Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V 
okviru te proračunske postavke se zagotavlja sredstva 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 19. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja, ki jih 
sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v Oddelek za finance Mestne občine Nova 
Gorica.  
 
10052 – investicijsko vzdrževanje športnih objektov v športnem parku 
Zaradi znanih zapletov z družbo SGP glede kotlovnice Presta s katero se ogreva velik del 
športnega parka smo se v lanskem letu odločili, da na koncu južnega dela tribun postavimo 
montažno plinsko kotlovnico. Investicijo smo v letu 2011 končali in predali v uporabo, zato je 
del sredstev predviden za poplačilo zapadlih terjatev.   
Zaradi orkanske burje, ki je v marcu 2010 uničila dobršen del teniških površin ter balon, ki ga 
igralci tenisa potrebujejo v zimskem času je potrebno zagotoviti sredstva za nakup novega.  
Del sredstev pa je predviden za potrebe urejanja in vzdrževanja letnega mestnega bazena 
ter za nakup osnovnih sredstev. 
 
 
10056 – sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč  
Igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine.  
Predvsem imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so 
uničena ali zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča urejamo. 
Vsekakor pa igrišča urejamo v dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti in tudi staršev, 
kajti tudi urejenost igrišč je ogledalo naše občine. V letošnjem letu načrtujemo obnovo 
otroškega igrišča v Zaloščah, postavitev manjšega igrišča v Prvačini, del sredstev pa bo 
namenjen za ureditev območja ob Ulici Šantlovih v Novi Gorici. 
 
10057 – sofinanciranje športnih šol – programi pionirskih, kadetskih in mladinskih 
selekcij  
Ta proračunska postavka se ukinja. Sredstva, ki so bila v preteklih letih namenjena za 
sofinanciranje t.i. športnih šol se prenašajo na proračunsko postavko 18/10.047 in se 
razdelijo na podlagi javnega razpisa. 
 
10059 – športna dvorana 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 smo ga nato s pogodbo dali 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 potrebno skladno z 
amortizacijskim načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo. 
 
10146 – materialni stroški za športne objekte – Javni zavod 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,…).  

Del sredstev v okviru te postavke se prenaša iz ukinjene proračunske postavke 18/10.046. 
Gre se 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, Orentiring 2011 
– dve mesti ena karta, Primorsko prvenstvo v teku na 5000 m, Soška regata,.. ) in večje 
manifestacije (prireditev Športnik Goriške).   
 
10147 – materialni stroški za športne objekte – klubi in društva  
Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena za vzdrževanje javnih športnih 
objektov v lasti Mestne občine Nova Gorica s katerimi upravljajo klubi in društva. S 
proračunskim letom 2011 se postavka ukinja. Vzrok je veljavna zakonodaja, ki ne dovoljuje, 
da bi lahko imela društva oziroma klubi v upravljanju občinsko premoženje. Le to imajo lahko 
v upravljanju le posredni ali neposredni proračunski porabniki, kar pa klubi in društva niso. 
Skrb za športne objekte bo prevzel javni zavod za šport Nova Gorica oziroma posamezne 
krajevne skupnosti. 
 
 
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Opis področja proračunske porabe 

ladinska dejavnost pomeni načrtovan program (zlasti izkustvenega) neformalnega izobraževanja, ki 
 zasnovan z namenom, da (v sodelovanju z drugimi mladimi) pospešuje osebni in socialni razvoj 

lovanje in je komplementarno 
skupinsko delo, ki vzgaja za 

znavanje posameznika zlasti v socialnih mrežah in 

rad RS za mladino 
 za mlade ljudi v Evropi 

M
je
mlade osebe, njeno integracijo v družbo skozi njeno prostovoljno sode

rmalnemu izobraževanju in usposabljanju. Je v osnovi socialno fo
sobivanje v skupnosti. Njegov rezultat je prepo
globoki vzajemnosti. Mladim pomaga pri učenju o njih samih, drugih in družbi skozi aktivnosti, ki 
združujejo veselje do druženja, užitek, izzive in učenje.  
 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Nacionalni program za otroke in mladino  v RS za obdobje 2006-2016  
- Revidirana listina o participaciji mladih v lokalnem okolju – Svet Evrope 
- Bela knjiga Evropske komisije – Nova spodbuda za evropsko mladino –  
- Koncept informiranja in svetovanja za mlade v RS – U
- Priporočilo Sveta Evrope o informiranju in svetovanju
- Program Mladi v akciji – Evropska komisija 
 
Zakonske in druge pravne podlage: 
- Zakon o lokalni samoupravi, 
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- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju, 
- Zakon o mladinskih svetih, 
- Zakon o političnih strankah (v delu, ki se nanaša na politične podmladke). 

mov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

acije mlade populacije v družbo, pri čemer se oblikovanje in 
vajanje mladinske politike deli na vertikalno in horizontalno raven. 

V horizontalno raven spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar 
i ukrepi za mladino še posebej zagotoviti 

 lažjo integracijo mladih v družbo (stanovanjska politika, politika 

u pogojev za izvajanje 
adin

ladinske 

lavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
jev

 
 njihove 

ik je postavljen pred izbire med različnimi možnostmi pri oblikovanju svojega življenja in tudi 

ije, po drugi pa postajajo odvisni od pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, 

ktov ter jih dopolnjevati z 
novimi glede na potrebe, 

evanju mladinske raziskovalne dejavnosti.  
i, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 ciljem in se merijo na letni ravni. 

Po nega programa 

 
Oznaka in nazivi glavnih progra
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
 
 

805 - Šport in prostočasne aktivnosti 1
Opis glavnega programa 

dinske dejavnosti v najširšem smislu. Pomeni sistem Program opredeljuje skrb za mlade in mla
ukrepov v korist (hitre in učinkovite) integr
iz
• 
želi družba (država, lokalna skupnost) s posebnim
spodbujevalne okoliščine za
zaposlovanja,itd). 
• V vertikalno raven spadajo ukrepi, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in kateri so 
namenjeni spodbujanju vključevanju mladih v mladinsko delo, zagotavljanj
ml skega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na področju 
mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov m
politike.   
Dolgoročni cilji g
cil  
Cilj Mestne občine Nova Gorica je vsekakor zagotovitev mladim čim boljše in kvalitetnejše preživljanje
prostega časa. Mladost je prehodno obdobje v katerem postanejo življenjske vloge ljudi in
identitete nejasne. Gre za položaj, kjer je veliko možnosti in priložnosti, pa tudi ovir in rizikov. 
Posamezn
pri vzpostavljanju odnosov z drugimi. Po eni strani se mladi svobodno odločajo in oblikuje lastne 
biograf
sistemov socialnega varstva in drugih. Pri tem je zmožnost mladega posameznika, da se uspešno 
sooči s prehodom med mladostjo in odraslostjo, ki postaja vse daljši, bolj tvegan in negotov, močno 
odvisna od socialnega kapitala, opore družine in drugih socialnih podpor. 
 
Po zgledu izkušenj drugih centrov in uradov za mladino po Evropi bo potrebno največ pozornosti 
nameniti: 
- kurativnemu delu z mladimi, 
- izboljšati ter dograjevati infrastrukturo, 
- celovitemu spremljanju sofinanciranja mladinskih programov in proje

- mladinski kulturi in izobraževanju, 
- pospeš
Glavni izvedbeni cilji in kazalc
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim
 

dprogrami znotraj glav
 
18059002  - Programi za mladino 
 

0065  – novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok1  
Sredstva so namenjena za financiranje novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok (prva 
triada).   
 
10067 – sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov  
V okviru te proračunske postavke bomo sredstva razdelili na podlagi javnega razpisa in 
Odloka o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov.  
 
10070 – delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 
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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 3. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega 
razmerja, ki jih sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v oddelek za finance 
Mestne občine Nova Gorica. V okviru te proračunske postavke so zajeta tudi sredstva, 
potrebna za izvajanje programov v okviru programa dela mladinskega centra. 
 
10071 – nakup opreme in vzdrževanje osnovnih sredstev v Mladinskem centru 
Mladinskemu centru Nova Gorica je potrebno skladno z odlokom o ustanovitvi javnega 
zavoda zagotavljati del sredstev za nakup opreme in vzdrževanje osnovnih sredstev. V  letu 
2011 predvidevajo delno pohištva (stoli, mize). Del sredstev pa bo namenjen za ureditev 
bivšega dijaškega doma v Čepovanu, ki ga je javni zavod dobil v upravljanje s 1.1.2011. 
10161 – Comenius Regio 
Na podlagi Sklepa o izboru in višini sofinanciranja akcije »Comenius Regio partnerstva« 
sektorskega programa Evropskih skupnosti VŽU – Comenius, je bila v letu 2009 Mestni 
občini Nova Gorica odobrena vloga za sofinanciranje projekta »Žoga brez meja« v višini 
25.000,00 EUR in sicer za obdobje trajanja projekta od 01.08.2009 do 31.07.2011.  
Na tej osnovi je bil podpisan Sporazum št. 2009-6433, na osnovi katerega bo Mestni občini 
Nova Gorica, kot nosilcu projekta, v letu 2011 nakazanih 5.000,00 EUR. Skladno s 
podpisano pogodbo, bo Mestna občina Nova Gorica prejeta sredstva nakazala partnerjem 
projekta: Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica, Gimnaziji Nova Gorica in Športni zvezi 
Nova Gorica. 
 
19 - IZOBRAŽEVANJE 
 
Opis področja proračunske porabe 
Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od 

redšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s 
vnega glasbenega izobraževanja, višjega in visokošolskega izobraževanja 
em sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim.  

načrtovanja 

/00, 118/06), 

- proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011, 

braževanja katerih ustanoviteljica 

agatelja finančnega načrta 

9
90
905  Drugi izobraževalni programi 

olskih otrok 

p
posebnimi potrebami, osno
ter izobraževanje odraslih. S
Dokumenti dolgoročnega razvojnega 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

58/09), 
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,107/10), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS,  

Odlok o 
- Načrt razvojnih programov 2011 – 2014, 
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izo

oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica. 
 
 

 pristojnosti predlOznaka in nazivi glavnih programov v
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1 03 Primarno in sekundarno izobraževanje 

4  Terciarno izobraževanje 1
1
1906  Pomoči šolajočim 
 
 
1902 - Varstvo in vzgoja predš
 

176121 - 121 -111762121121121121121 121
 



 Opis glavnega programa 
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, ki so 
ključeni v vrtce ter v druge oblike varstva in vzgoje otrok. 

vzgoja predšolskih otrok je: 

ma  
redšolske vzgoje otrok 

 stroški, ki morajo biti skladno z zakonodajo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in 
nje). 
vne podlage 

ci in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

vanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 

/08, 102/09), 

ilo, št. 20/96, Uradne 

7, 13/98, 

s
k

za otroke. Zagotavljanje 

v
  

odprogram znotraj glavnega programa Varstvo in P
 
19029001   - Vrtci 
 
Opis podprogra
V ta podprogram sodijo odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa p
in
investicijsko vzdrževa

akonske in druge praZ
- Zakon o organiza ji 

58/09), 
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06), 
- Pravilnik o metodologiji za obliko

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

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

73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10),  
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/99), 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave 

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

objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (Uradno glasilo, št. 20/96, 1/9

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

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

Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10). 
Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti 
lokalnih skupnosti, zagotavljanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega 
ča a po potrebi zaposlenih staršev ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za 
ka ovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, 

sti za starše, zagotavljanje prostih mest zagotavljanje dodatnih ugodno
prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje sredstev za investicijsko 
vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. 
Cilj Mestne občine Nova Gorica je, da se zagotovijo prosta mesta za vse vpisane otroke v vrtcih (ne 
glede iz katere občine ali države prihaja otrok), zato kljub zakonskim podlagam ne delujemo v smer 
omejevanja vpisov in določanju kriterijev za sprejem otrok v vrtec, tako kot se dogaja v marsikateri 
občini v Sloveniji. 
Letni izvedbeni cilji podprograma 
Načrtovana sredstva zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z 
normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina 
zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske 
vzgoje.  
Cilji in naloge vrtca so: 
- vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, 
- zagotoviti varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, 
- omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih 

značilnosti posameznih starostnih obdobij. 
 

176122 - 122 -111762122122122122122 122
 



Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 
10074  - Doplačilo za otroke v drugih občinah 
Me  vrtcih zagotavljati sredstva za plačilo razlike med stna občina mora skladno z Zakonom o
ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno bivališče tudi za otroke, ki so 
vključeni v vrtce v krajih v drugih občinah (v Šempetru pri Gorici, Ljubljani, Renčah, …). Dne 
01.01.2011 je bilo takih otrok 85.  
Dodatne ugodnosti (začasni izpisi, odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,…) veljajo za starše 
otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa, ne glede na lokacijo vrtca, v katerega imajo vključenega otroka.  
 
 
10075 - Dejavnost vrtcev 
V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen 
zavod Vrtec Nova Gorica.  
V šolskem letu 2010/11 je v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 
1.141 otrok, v 65 oddelkih.  
V primerjavi s septembrom 2009, to pomeni povečanje za 3 oddelke oziroma za 46 otrok. 
Narasel je vpis najmlajših otrok (1-3 let). 
Povečanje vpisa gre na račun: 
- povečanega števila rojstev,  
- ugodnosti za drugega otroka v vrtcu, za katerega pokriva delež staršev država in sicer v 

povprečju 32% cene programa, mestna občina pa pokriva razliko v višini 68%, 
- priseljevanja,  
- manjših možnosti za domače varstvo, saj se delovna doba podaljšuje. 
Po podatkih vrtcev so vsi vpisani otroci v obdobju od septembra 2010 do februarja 2011 tudi 
dobili prosto mesto v vrtcu. Dne 16.02.2011 je bilo v vrtcih v Mestni občini Nova Gorica še 
23 prostih mest. 
Največje povečanje je opazno v Vrtcu Nova Gorica, kjer se je povečalo število vključenih 
otrok za dva oddelka in v Dornberku, kjer se je organiziral še en dodatni oddelek. 
V mesecu januarju 2011 se je v Vrtcu Nova Gorica organiziral dodatni polovični oddelek v 
Centralnem vrtcu, v februarju 2011 pa še dodatni oddelek v prostorih Osnovne šole Kozara 
Nova Gorica.   
 
Zaradi spremembe Zakona o vrtcih, ki omogoča brezplačen program za drugega in 
naslednje otroke, je v vrtcih 193 otrok, za katere delež staršev plačuje Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Število teh otrok se povečuje 
 
 
Pregled števila otrok v posameznem vrtcu izkazuje sledeče stanje (stanje 01.09.2010): 
 

VRTEC 
 

ODDELKI OTROCI 

1. BRANIK 4 66 
2. ČEPOVAN  1 16 
3. DORNBERK  5 91 
- Prvačina 3 47 
4. SOLKAN  4 83 
- Trnovo 1 15 
- Grgar 2 31 
5. ŠEMPAS  8 130 
6. NOVA GORICA  (37) (662) 
- Centralni 6 106 
- Mojca 4 55 
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- Čriček 6 110 
- Najdihojca 4 80 
- Kurirček 6 115 
- Kekec 6 110 
- J. Pavletič 5 86 
 
SKUPAJ  

 
65 

 
1.141 

 
 
Za šolsko leto 2011/12 pričakujemo nekoliko povečan vpis otrok v Vrtec Nova Gorica.  
 
Vsi vrtci poslujejo v dopoldanskem času, le v Vrtcu Nova Gorica je oblikovan popoldanski 
oddelek, ki posluje do 20.30 ure.  
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje 
predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na 
osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila 
vrtca odredi staršem. 
 
V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica so za posamezne programe vrtca 
določene enotne ekonomske cene, ki znašajo mesečno na otroka od 01.01.2009 dalje: 
 
 DNEVNI 

PROGRAM 
(9 ur) 

POLDNEVNI POLDNEVNI 
PROGRAM 

(6 ur) 
PROGRAM 

BREZ KOSILA 
I. STAROSTNO OBDOBJE 

oddelki 1-3 let  
511,75 434,99 414,80 

- 
    
II. STAROSTNO OBDOBJE    
  
- oddelki 3-4 let   374,50  318,33  298,14 
    
- oddelki 3-6 let in 4-6 let 346,97   294,92 274,73 
    
III KOMBINIRANI O. DDELKI  
 

374,50  318,33  298,14 

 
 
 
Cene programov se bodo usklajevale skladno z zakonodajo. 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa, lahko dodatno uveljavljajo: 
- upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka 

staršev,  
- oprostitev plačila zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  
- začasni izpis. 
 
Dodatni program v Vrtcu Nova Gorica vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad 
normativom, kjer so tako zaposlene 2,75 delavke: vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in 
0,75 čistilke. 
 
Starši za otroke v vrtcih prispevajo v odvisnosti od višine dohodka na družinskega člana 
izkazanega v odločbah o dohodnini za preteklo leto. S 01.01.2011 so bili prispevki določeni 
na osnovi dohodkov iz leta 2009 in premoženja družine in to v razponu od 10% do 80 % 
cene programa.  
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Zaradi strukture prispevkov staršev znaša delež, ki ga za delo vrtcev zagotavlja mestna 
občina, 68 % sredstev ter starši 32 %.  
 
V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas se sofinancira program Cicibanovih uric za otroke od 
drugega leta dalje, ki so občani Mestne občine Nova Gorica in niso vključeni v program 
vrtca.  
 
10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 
Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 15 objektih, 
ki so v povprečju stari nad 30 let.  
Vrtci so posredovali potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih, ki pa občutno presegajo 
možnosti sofinanciranja. Komisija za investicije in investicijsko vzdrževanje, ki jo sestavljajo 
ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti si je ogledala vse 
objekte na področju šolstva in otroškega varstva, na osnovi meril ocenila objekte in določila 
naslednje prioritete: 
 
  
VRTEC INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST 

V EUR 
1. ČEPOVAN - zunanja sedežna garnitura, preureditev gugalnice, 

    omara za ležalnike 
1.400

2. SOLKAN - ureditev s
- popravilo mešalnega ventila in ureditev igralnice skladno 0

ence v atrijih vrtca Solkan 

z zakonodajo v vrtcu Trnovo 

1.000
1.50

3. NOVA    rtcu Čriček 
pravi  

ric v vrtcu Kurirček 
cih: Kurirček in Najdihojca 

Čriček 

13.000
2
2

9.500

    GORICA 
- sanacija strehe v v
- menjava oken in balkonskih vrat na u
- prenova sanitarij v Centralnem vrtcu 
- nakup kuhinjskih inox oma
- nakup pomivalnega stroja v vrt
- nakup pralnega stroja v Centralnem vrtcu 
- nakup plinskega akumulacijskega bojlerja v vrtcu 
-     zamenjava telefonske napeljave 
ureditev dostopa pri Vrtcu Kekec 

0.000
0.000

11.500
700

14.000
5.600
1.800

  
SKUPAJ 100.000
 
 

vesticija – Vrtec Prvačina
 
10125 -  In  
Z izbranim izvajalcem (Marc GP d.o.o.) je bila v letu 2010 sklenjena pogodba za izvajanje 
gradbenih del v višini 826.811,90 EUR. 
Pričakujemo, da bo rekonstrukcija, obnova in opremljanje obstoječega vrtca v Prvačini 
zaključeno v prvi polovici leta 2011 zato planiramo, da se bo program na novi lokaciji začel 
izvajati 01.09.2011.  
 
10129 - Investicija – Vrtec Julke Pavletič v Solkanu 
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila na Upravno enoto Nova Gorica vložena v 
decembru 2010, zato pričakujemo, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje v mesecu marcu 
2011. Postavka je namenjena za potrebe prijave na pričakovane razpise. 
 
10144  - Investicija – Vrtec Ciciban v Novi Gorici 
Z izbranim izvajalcem (Final d.d.) je bila v letu 2010 sklenjena pogodba za izvajanje 
gradbenih del v višini 1.042.767,27 EUR. 
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Pričakujemo, da bo rekonstrukcija in dozidava in opremljanje vrtca Ciciban zaključeno v prvi 
polovici leta 2011 zato planiramo, da se bo program na novi lokaciji začel izvajati 
01.09.2011.  
 
 
1903   - Primarno in sekundarno izobraževanje 

pis glavnega programa 
 osnovnih in glasbenih šol. 

 financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni 
braževanja: 
ne šole in druge 

arno in sekundarno izobraževanje sta: 

9039002  Glasbeno šolstvo 

o 

pis podprograma  
a so sledeči: 

 osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in 
jnega obdobja, 

c  spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot 
t

 

07, 107/10), 

0/96, Uradne 

Do

 
O
V ta glavni program so vključena sredstva za financiranje
 
Z Zakonom o organizaciji in
zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega in glasbenega izo
 sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbe-

materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna, 
- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
- sredstva za prevoze učencev in varstvo vozačev v skladu z Zakonom o osnovni šoli, 
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim 

šolam, 
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole, 
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole.   
 
Podprograma znotraj glavnega programa Prim
19039001  Osnovno šolstvo 
1
 
19039001 - Osnovno šolstv
 
O
Cilji osnovnošolskega izobraževanj
 omogočati učenkam in učencem-

zakonitostmi razvo
- posredovati temeljna znanja in spretnosti, 
- razvijati zavestno pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje. 
Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega, čustvenega in 
so ialnega razvoja človeka ter potekati v duhu
ko  so strpnost, solidarnost in spoštovanje različnosti. 
Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,

58/09), 
RS, št. 81/06, 102/- Zakon o osnovni šoli (Uradni list 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, 118/06), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96, Uradne objave 

– časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10),  
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan (Uradno glasilo, št. 2

objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (Uradno glasilo, št. 20/96, 1/97, 13/98, 

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

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

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

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

Uradne objave – časopis OKO, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08, 28/10), 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97,  

Uradni list RS, št. 33/05, 124/08, 53/10), 
- Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji. 

lgoročni cilji podprograma 
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Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Nova Gorica narekuje optimalno 
orabo šolskega prostora in smotrno vlaup ganje vanj. Ohranili bomo kvaliteto učnega procesa z 

be. V prihodnjih letih bomo še nadalje 
ladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali 

ne bomo pa zagotavljali sredstev 
opust, drugo delovno mesto 

grama v osnovnih šolah učencem 1. 

a Gorica, 
a delavce, ki izvajajo varstvo učencev vozačev, 

- 

odprograma 

0082  -  Dejavnost osnovnih šol

odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske služ
opremljali osnovne šole v sk
amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.  
Šolam bomo zagotavljali sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov. 
Zagotavljali bomo tudi sredstva za varstvo učencev vozačev.  
Ob zakonskih obveznostih, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov, bomo osnovnim šolam še 
naprej zagotavljali sredstva za nadstandardno zaposlene delavce, 
za nove zaposlitve in nadomeščali delavcev, ki se upokojijo, odidejo na d
ali odidejo iz javnega zavoda. Z uvedbo devetletnega pro
razredov zagotavljamo enak standard, kot so ga imeli v mali šoli v okviru vrtca, zato bomo še naprej 
sofinancirali delovno obveznost drugega strokovnega delavca v 1. razredu v deležu do polne 
zaposlitve oziroma do deleža, ki ga financira država.  
Letni izvedbeni cilji podprograma 
Zagotavljali bomo sredstva za: 
- plače in druge osebne prejemke za delavce, ki so zaposleni kot nadstandard v osnovnih šol, 

katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Nov
- plače in druge osebne prejemke z
- materialne stroške osnovnih šol, 
- investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, 

investicije. 
 
 
Opis proračunskih postavk znotraj p
 
1  
V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2010/11 
vključeno sledeče število učencev: 
 

OSNOVNA ŠOLA  
 

ODDELKI UČENCI 

1. Branik 9 128 
2. Čepovan  4 38 
3. Dornberk 11 197 
 -  Prvačina  2 22 
4. Frana Erjavca N. Gorica 25 529 
5. Milojke Štrukelj N. Gorica  18 403 
-   Ledine  9 194 
6. Solkan 22 503 
 -  Grgar  2 35 
 -  Trnovo   2 15 
7. Šempas  16 258 
8. Kozara N. Gorica 6 37 
 
SKUPAJ  

 
126 

 
2.372 

 
V vse osn ih 2.372 učencev, v 126 oddelkih. V erjavi s preteklim ovne šole je vključen p imr
šolskim let anjšalo za 44 učencev a za 2 oddeom se število zm ozirom lka.  
Povečanje števila oddelkov je v Podružnici Trnovo in OŠ Šempas.  
Padec števila oddelkov pa je razviden v OŠ Dornberk, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ 
Solkan in Podružnici Grgar. 
Čeprav so v OŠ Čepovan trenutno oblikovani le 4 kombinirani oddelki šole in oddelek vrtca, 
je želja Mestne občine Nova Gorica, da se status, ki ga ima šola tudi ohrani. 
Pri Osnovni šoli Kozara Nova Gorica bodo poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 4 
oddelki posebnega programa in mobilna služba. 
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Ocenjujemo, da bo v šolskem letu 2011/12 v šolah podobno število učencev.  
Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med Ministrstvo za šolstvo 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. Lokalna skupnost pokriva preostale materialne stroške vezane na 
uporabo prostora in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti ter predvsem sredstva za 
investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva za materialne stroške zagotavljamo 
upoštevaje število oddelkov in učencev po posameznih šolah.  
Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica bomo zagotovili dodatno 21.420 EUR zaradi 
nadstandardnih površin športne dvorane. 
 
Dodatni program osnovnih šol vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad 
normativom. Na vseh osnovnih šolah je tako zaposlenih 21 delavcev, za katere je potrebno 
mesečno zagotoviti 44.166,07 EUR oziroma 529.992,84 EUR letno.  
Zaposleni predstavljajo: strokovne delavce v 1. razredu (6,5 delavk), svetovalne delavke 
(3,7), kuharice (4) in druge delavce (6,7). 
 
Po posameznih osnovnih šolah je v šolskem letu 2010/11 sledeče število dodatno 
zaposlenih (stanje 01.09.2010): 
 

OSNOVNA ŠOLA ŠTEVILO STROŠKI ZA MESEC 
ZAPOSLENIH SEPTEMBER 2010 (V EUR)

1. Branik  1,00 2.784,44
2. Čepovan  2,00 3.386,22
3. Dorn 1,00 04berk 2.906,
4. Frana Erjavca Nova Gorica  4,20 9.024,06
5. Milojke Štrukelj Nova Gorica  15,80 1.934,46
6. Solkan  3,73 7.407,94
7. Šempas  1,36 3.454,65
8. Kozara  Nova Gorica 1,80 3.268,26
 
SKUPAJ  20,89 44.166,07

 
V akonom o javnem naročanju, bili izvajalca za pravn ,  letu 2011, bi skladno z Z prido e storitve
za potrebe zavodov s področja šolstva in predšolske vzgoje ter za izvajanje šolske 
mediacije. 
 
 
10084 -  Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 
Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za 
izvajanje pouka. Osnovne šole so posredovale potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih, ki 
pa občutno presegajo možnosti sofinanciranja. Komisija za investicije in investicijsko 
vzdrževanje, ki jo sestavljajo ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za družbene 
dejavnosti si je ogledala vse objekte na področju šolstva in otroškega varstva, na osnovi 
meril ocenila objekte in določila naslednje prioritete: 
 
 
10087 -  Športna dvorana v Novi Gorici 
Za športno dvorano v Novi Gorici je potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za 
najem s postopnim odkupom. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2016. 
 
10121 - Prizidek šole Ledine 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične šole Ledine.  
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Postavka je namenjena za potrebe prijave na pričakovane razpise in za izvedbo javnega 
naročila za izvedbo gradbenih del. 
 
10126 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Sredstva v letu 2011 so namenjena za ureditev dostopa in garderob prve triade. 
 
10153 - Telovadnica Dornberk 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječe strehe na šolski telovadnici. 
Postavka je namenjena za potrebe prijave na pričakovane razpise. 
 
 
 
 
19039002  Glasbeno šolstvo 
 
Opis podprograma  

odprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. 
akonske in druge pravne podlage 

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

šolah (Uradni list RS, št. 29/00, 60/06), 
silo, št. 11/97, Uradni 

ega proračuna, 

lavir (Marijan Mlakar), 

 

ole

P
Z
- Zakon o organizaciji in financira

58/09), 
- Zakon o glasbenih 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno gla

list RS, št. 100/06, 83/08, 53/10). 
Dolgoročni cilji podprograma 
Glavni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje programa. 
Letni izvedbeni cilji podprograma 
Zagotavljali bomo sredstva za: 
- plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih 

stroškov, ki se financirajo iz državn
- nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, 
- naslednje nadstandardne programe:  
- zz kGlasbena ustvarjalnost in ja
- Stara glasba (Miloš Pahor), 
- Jazz – pop petje (Ivan Špacapan), 

Električna kitara (Robert Pikl), - 
 - Jazz trobenta (Damijan Valentinuzzi). 

 
k znotraj podprograma Opis proračunskih postav

 
10090 - Delovanje Glasbene š  
V Mestni občini Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v 
Šempetru pri Gorici. V Glasbeno šolo je vključenih skupno 726 učencev v 33 oddelkih.  
Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic bomo zagotavljali sredstva za 
delovanje Glasbene šole Nova Gorica. 
 
 
10158 -  Investicija Glasbena šola Nova Gorica – II. faza 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječega dela stavbe. Začetek 
gradbenih del je odvisen od pridobitve sredstev iz drugih virov.  
 
10162 -  Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme – Glasbena šola Nova Gorica 
Prioritetna naloga na področju glasbenega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za 
izvajanje pouka. Glasbena šola Nova Gorica je posredovala potrebe po investicijsko 
vzdrževalnih delih. 
 
GLASBENA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST 
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ŠOLA V EUR 
NOVA 
GORICA 

Namestitev varnostne ograje na stopnicah ob glavnem vhodu 
Uredi

270
tev prezračevanja prostorov na vzhodni strani 

Zamenjava okna v hodniku 
6.000
1.930

 
SKUPA

 
J 8.200

 
 
1904 - Tercia

ga programa 
izobraževanje obsega sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogoj

 visokošolsko izobraževanje 

rama Terciarno izobraževanje je: 

odprogram obsega sofinanciranje visokošolskega izobraževanja. 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04), 
t. 119/06, 64/08, 86/09), 

visokega šolstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/02), 
orabne družbene 

nju rednega in/ali 
unikacije Fakultete za 

Do a 

ob
Le
Za  sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne 

 potrebno prostorske kapacitete za razvoj visokega šolstva. 

rno izobraževanje 
 Opis glavne
Terciarno 
išješolsko in

ev za 
v
 
Podprogram znotraj glavnega prog
 
19049002 -  Visokošolsko izobraževanje 
Opis podprograma  
P
Zakonske in druge pravne podlage 
- 
- Zakon o visokem šolstvi (Uradni list RS, š
- Nacionalni program 
- Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi Fakultete za up

študije z dne 03.10.2006. 
- Pogodba o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi in izvaja

izrednega visokošolskega strokovnega študija Multimedijske kom
elektrotehniko Univerze v Ljubljani v Novi Gorici z dne 30.11.2006 in aneks št. 1 k 
pogodbi z dne 05.07.2010. 
lgoročni cilji podprogram

Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne 
čine Nova Gorica. Zagotoviti je potrebno prostorske kapacitete za razvoj visokega šolstva. 
tni izvedbeni cilji podprograma 
gotavljali bomo sredstva za

občine Nova Gorica. Zagotoviti je
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 
10093  - Sredstva za programe visokega šolstva – Univerza v Novi Gorici 
Za Univerzo v Novi Gorici bomo skladno z letno pogodbo zagotovili sredstva za 
sofinanciranje zagona študijskih programov. 
 
10094  - Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS 
Za Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske bomo skladno z letno pogodbo 
zagotavljali sredstva za zagon novih programov ter delovanje VIRS-a.  
 
10095  - Najemnina prostorov za visoko šolstvo – Univerza v Novi Gorici 
Iz občinskega proračuna bomo Univerzi v Novi Gorici skladno z letno pogodbo zagotovili 
sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov (predavalnice, laboratoriji), saj obstoječi 
prostori na Vipavski cesti 13 ne zadoščajo potrebam dejavnosti.  
 
10096  - Stroški nakupa stavbe Univerze v Novi Gorici 
Nadaljevali bomo izvajanje sklenjene pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a v Rožni 
dolini, kjer ima sedež Univerza v Novi Gorici. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2013. 
 
10097  - Park znanja 
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Mestna občina Nova Gorica je v letu 2010 izvedla vse obveznosti v zvezi z investicijo 
Študentski dom v Novi Gorici, ki so določene v pogodbi z Ministrstvom za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. Del planiranih sredstev v proračunu bo namenjen za plačilo 
investicijskega programa, ki je finančna obveznost Mestne občine Nova Gorica, ostala 
sredstva pa bodo namenjena za izdelavo OPPN Park znanja. Predlog odloka bo posredovan 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predvidoma še pred začetkom poletnih šolskih 
počitnic. Seveda pa je za dokončen sprejem odloka potrebno njaprej sprejeti OPN. 
 
 
10130  - Najemnina prostorov za VIRS 
V skladu z letno pogodbo bomo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču Primorske 
zagotoviti sredstva za najemnine.  
 
10131  - Sredstva za programe FUDŠ 
V skladu s podpisano pogodbo bomo zagotovili sredstva za programe Fakultete za uporabne 
družbene študije. Finančne obveznosti po pogodbi veljajo do leta 2011.   
 
10132  - Sredstva za programe FE 
V skladu s podpisano pogodbo bomo zagotovili sredstva za program Multimedijske 
komunikacije, ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko. Finančne obveznosti po pogodbi 
veljajo do leta 2011.   
 
1905  - Drugi izobraževalni programi 

odprogram znotraj glavnega programa: 

in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

i list RS, št. 110/06), 

ke univerze Nova Gorica

Opis glavnega programa 
Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe. 
 
P
19059001 -  Izobraževanje odraslih 
Opis podprograma  
Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda za izobraževanja odraslih. 

akonske in druge pravne podlage Z
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 

58/09), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradn
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, 

Uradni list RS, št. 83/08). 
Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljali bomo sredstva za sofinanciranje programov, ki so v javnem interesu Mestne 
občine Nova Gorica. 

tni izvedbeni cilji podprograma Le
Skupaj še s petimi občinami bomo sofinancirali programe, ki so v javnem interesu občin. 
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma 
 
10098  - Sofinanciranje Ljuds  
Skladno s pogodbama, ki ju je podpisalo šest občin in Ljudska univerza Nova Gorica, bomo 
še naprej zagotavljali sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica in centra za 
vseživljensko izobraževanje.  
 
1906   - Pomoči šolajočim 
 Opis glavnega programa 
Pomoči šolajočim vključujejo sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije 
in šolnine. 
 
 

lavPodprogrami znotraj g nega programa: 
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19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 
Opis podprograma  

 okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v osnovne šole. 
akonske in druge pravne podlage 

 izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 

7, 107/10). 

re

ati stroške šolskih prevozov. 

V
Z
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in

58/09), 
ol Uradni list RS, št. 81/06, 102/0- Zakon o osnovni š i (

Dolgoročni cilji podprograma 
evoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4km in več, pa tudi Zagotavljali bomo sredstva za pr

sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4km in za katere je Svet za 
p ventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovil, da je pot v šolo nevarna. Zaradi naraščanja 
zahtevkov za financiranje prevozov, bomo skupaj s pristojnimi oddelki skušali zmanjšati 

i (jih spremeniti v varne) in tako znižštevilo nevarnih šolskih pot
Letni izvedbeni cilji podprograma 
V letu 2011 bomo izvedli javno naročilo za izvajanje prevozov učencev. 
 
Opis proračunske postavke znotraj podprograma 
 
10101  - Prevozi učencev 
Skladno z Zakonom o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev.  
 
 
 
19069002  - Pomoči v srednjem šolstvu 
Opis podprograma  
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze dijakov. 

akonske in druge pravne podlage 
ravnih podlag ni. 

 subvencioniranjem mesečnih 
rica  sprejel ustrezno pravno 

ov dijakov, bodo s prevozniki sklenjene pogodbe.  

traj podprograma 

Z
P
Dolgoročni cilji podprograma 

po programa Letni izvedbeni cilji d
V letu 2011 bomo pridobili mnenje Računskega sodišča v zvezi s

estni svet Mestne občine Nova Govozovnic za dijake. V kolikor bo M
oniranje prevozpodlago za subvenci

 
Opis proračunske postavke zno
 
10119  - Subvencije prevozov srednješolcev 
 
19069003 - Štipendije 

pis podprograma  O
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendiranje in sofinanciranje šolnin za 

rica. 
akonske in druge pravne podlage 

u in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini 
67/08, 57/09), 

e dijake in študente v Mestni občini Nova 

e
aljevali s štipendiranjem 20 nadarjenih 

računske postavke znotraj podprograma 

nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Go
Z
- Pravilnik o štipendiranj

nNova Gorica (Urad i list RS, št. 68/07, 
Dolgoročni cilji podprograma 
Skladno s potrebami Mestne občine Nova Gorica in razpoložljivimi sredstvi, bomo zagotavljali 

nje šolnin za nadarjensredstva za štipendiranje in sofinancira
Gorica.  
L tni izvedbeni cilji podprograma 

občinskega proračuna nadV letu 2011 bomo iz sredstev 
dijakov in študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov v preteklih letih. 
 
Opis pro
 
10102  - Štipendije 
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V februarju 2011 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo 20 nadarjenih dijakov in 
študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov v preteklih letih.  
 
 
20 - SOCIALNO VARSTVO  
 
Opis področja proračunske porabe  

socialnega varstva spadajo naslednje naloge in obveznosti: 
 Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov, kamor 

2. 

- e, 

  sicer 

ije  
močeh v Mestni občini Nova Gorica 
mov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova 

telja finančnega načrta  

ružini in otrokom ter drugim skupinam občanov, ki se znajdejo 

programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

0029001 -  Drugi programi v pomoč družini  

V pristojnost občine na področju 
. izvajanje nalog, ki izhajajo iz1

spada:  
zagotavljanje mreže javne službe in subvencije storitve pomoč družini na domu,  
financiranje stroškov storitev v zavodih za odrasle  (domovi za starejše občane, posebni socialno 
varstveni domovi), za tiste občane Mestne občine Nova Gorica, ki so z odločbo Centra za 
socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila oskrbnih stroškov,  
financiranje prispevkov uporabnikov storitve pomoč družini na domu za tiste upravičence, ki so z 
odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,  
financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika;  
zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova 
Gorica:  

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

3. sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in zavodov, ki
ne sodijo v mrežo javne službe, jo pa pomembno dopolnjujejo in širijo.  

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja  
Z- akon o socialnem varstvu  

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Stanovanjski zakon  

 - Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o Rdečem križu Sloven

ialnih po- Odlok o denarnih soc
- Odlok o sofinanciranju progra

Gorica 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlaga
2002 Varstvo otrok in družine  
2004  Izvajanje programov socialnega varstva  
 

e  2002  - Varstvo otrok in družin
 

pis glavnega programa  O
Program vključuje aktivnosti v pomoč d
 stiski.  v

Dolgoročni cilji glavnega 
ciljev  
Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav ljudem, ki se znajdejo v stiski in 
pomoč družinam ob rojstvu novega družinskega člana. Spremljalo se bo število prejemnikov pomoči 
ter se v sodelovanju z ostalimi službami, ki delujejo na področju socialnega varstva, iskalo ustrezne 
rešitve za občane v stiski. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.  
 
 
 

odprogrami znotraj glavnega programa   P
 
2
Opis podprograma  
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V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za denarne pomoči ob rojstvu otroka in 
st materinskega doma. S sofinanciranjem nevladnih organizacij zagotavljamo 

omočeh v Mestni občini Nova Gorica  
n kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

zacij, namenjenih posameznim 
 

občini v primerjavi z državno statistiko. Delovanje materinskega doma se spremlja preko letnih 

otraj podprograma  

0103  - Pomoč za novorojence 

sofinanciramo dejavno
dodatne storitve za pomoč družinam oziroma predvsem ženskam in otrokom.  
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Odlok o denarnih socialnih p
Dolgoročni cilji podprograma i
Dolgoročni cilji so vzpostavitev mreže programov nevladnih organi
skupinam prebivalstva (ženske in otroci, ki so žrtve nasilja) ter tako širitev programov, ki pomagajo
najranljivejšim skupinam prebivalstva. Spremljalo se bo število in aktivnosti nevladnih organizacij. 
Spremlja se število enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka na letni ravni ter se izdela primerjava 
po letih 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Cilji podprograma so izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število novorojencev v 
mestni 
poročil predvsem glede števila obravnavanih nastanitev, trajanja nastanitev, iskanja ustreznih rešitev 
za stanovalke materinskega doma. 
 
 Opis proračunskih postavk zn
 
 
1  
Na podlagi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica se namenja 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka staršem ob izpolnjevanju pogojev, da je otrok 
državljan Slovenije in ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v mestni občini.  
 
10114 - Sofinanciranje materinskega doma  
Zavod Karitas Samarijan izvaja v prostorih v Solkanu program materinski dom, za katerega 
pretežni del sredstev pridobi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.  
Z letom 2011 Mestna občina Nova Gorica ukinja direktno sofinanciranje programa materinski 
dom, saj to ni zakonska obveza lokalne skupnosti in ni pravne podlage, na osnovi katere bi 
lahko imel omenjeni program samostojno postavko v proračunu. 
Izvajalec se lahko prijavi na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje programov in projektov 
s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica. V ta namen se za znesek 
predviden za sofinanciranje materinskega doma na samostojni proračunski postavki povišuje 
proračunska postavka Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva.  
 
 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

 program socialnega varstva spadajo storitve in programi, ki jih mora lokalna skupnost izvajati na 
 varstvu: plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov 

vitev mreže programov javnih zavodov in nevladnih organizacij, namenjenih posameznim 

ni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za 

 
Opis glavnega programa  
V
podlagi Zakona o socialnem
na podlagi pravice do izbire družinskega pomočnika, plačevanje oz. doplačevanje storitev v zavodih 
za odrasle ter zagotavljanje in financiranje mreže javne službe za storitev pomoč družini na domu, 
subvencije najemnin in enkratne denarne pomoči socialno ogroženim občanom. Nekateri programi so 
namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.  
Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Cilj glavnega programa je pomoč pri premagovanju težav občanom, ki se znajdejo v stiski, 
vzposta
skupinam prebivalstva. Spremljalo se bo izvajalce opisanih programov, same programe ter potrebe 
občanov oz. uporabnikov. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji so opredeljeni na rav
socialno najbolj izključene skupine prebivalstva.  
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Podprogrami znotraj glavnega programa  
20049002 Socialno varstvo invalidov  

 ogroženih  
anljivih skupin  

pis podprograma  
za izvajanje zakonske obveze financiranja plače za 

r za investicijo v bivalne enote – VDC. 

gramu socialnega varstva za obdobje 2006-2010  
n kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  

 
oči večjo neodvisnost v domačem okolju,  

- skih pomočnikov. Sledilo se bo 
ivalne enote - VDC. 

cil

kih pomočnikov ter se nadaljevalo z investicijo varstveno delovnega centra.  

20049003 Socialno varstvo starih  
20049004 Socialno varstvo materialno
20049006 Socialno varstvo drugih r
 
20049002 - Socialno varstvo invalidov  
O
V tem podprogramu zagotavljamo sredstva 
družinskega pomočnika te
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Resolucija o nacionalnem pro
Dolgoročni cilji podprograma i
Cilja podprograma sta: 
- osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike

invalidnosti, se omog
- investicija v bivalne enote - VDC.  

Zastavljeni cilji se bodo merili s spremljanjem števila družin
zastavljenim ciljem pri investiciji v b

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
jev  

Cilja podprograma sta izpolnjevanje že sprejetih obveznosti. Spremljalo se bo število in situacijo 
družins
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10104 - Investicija v bivalne enote - VDC  
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. Lastništvo zemljišča, kjer je predvidena gradnja, je urejeno – Mestna 
občina Nova Gorica in Republika Slovenija sta knjižena vsak do polovice zemljišča. Gradnja 
poteka in bo zaključena predvidoma konec leta 2011. 
 
10105 - Financiranje družinskega pomočnika  
Kritje stroškov za družinskega pomočnika je po Zakonu o socialnem varstvu obveza lokalne 
skupnosti. Za leto 2011 se ocenjuje, da se število upravičencev ne bo bistveno spremenilo in 
jih bo tako približno 10.  
 
 
20049003 - Socialno varstvo starih  

pis podprograma  
menjeni starejšim. Te programe oziroma storitve narekuje 

rstvu (pomoč na domu, doplačilo domske oskrbe).  

in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo 

 

O
Gre za zagotavljanje programov, ki so na
Zakon o socialnem va
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma je 
vključevanje v družbo preko zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje
enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše. Kazalci za merjenje dosege ciljev so 
število uporabnikov ter vključenost v domove tistih občanov, ki sami ne zmorejo celotnega plačila 
domske oskrbe.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje že sprejetih obveznosti.  
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Spremljalo se bo število vključenih v domove ter izvajanje dejavnosti storitve pomoč na domu in 

skih postavk znotraj podprograma  

0106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 

drugih storitev.  
Opis proračun
 
1  
Za občane, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (domovi upokojencev, posebni 
socialni zavodi, stanovanjske skupine) in nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi lahko 
poravnali stroške bivanja, mora občina po določilih Zakona o socialnem varstvu, iz občinskih 
sredstev delno ali v celoti zagotavljati oskrbo.  
 
10151 - Program Pomoč na domu  
Zaradi naraščanja števila občanov starejših od 65 let ter trenda, da starejši čim dlje ostanejo 
v domačem okolju, se potreba po pomoči na domu povečuje, s tem pa tudi stroški občine. 
Poleg tega se je potrebno približati normativu števila oskrbovancev na enega oskrbovalca. 
Zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu je zakonska obveza lokalne 
skupnosti. 
 
 
20049004  - Socialno varstvo materialno ogroženih  

zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za občane s stalnim bivališčem v 

e in druge pravne podlage  

ialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica  
seganje zastavljenih ciljev:  

 

a in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ilji so pomoč posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Spremlja se število prosilcev ter se 

pis proračunskih postavk znotraj podprograma  

0108 - Subvencije stanarin po stanovanjskem zakonu 

Opis podprograma  
V tem podprogramu 
mestni občini, ki iz opravičljivih razlogov zaidejo v materialno stisko. Sem spadajo subvencije 
najemnin po Stanovanjskem zakonu, enkratne denarne pomoči za socialno ogrožene in kritje 
pogrebnih stroškov za občane, ki niso imeli lastnih sredstev niti svojcev, ki bi poravnali najnujnejše 
storitve. 
Zakonsk
- Zakon o socialnem varstvu  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Stanovanjski zakon  
- Odlok o denarnih soc
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo do
Dolgoročni cilj je podpora občanom, ki zaidejo v materialno stisko, preko zagotavljanja različnih vrst
denarnih pomoči, ki so praviloma v funkcionalni obliki. Kazalci za merjenje dosege ciljev so izboljšanje 
ekonomskega položaja prosilcev.  
Letni izvedbeni cilji podprogram
ciljev  
Letni c
sodeluje z drugimi službami, ki izvajajo podobno pomoč za socialno ogrožene, da se najde ustrezna 
dolgoročna rešitev posameznikovih težav.  
 
O
 

 1
Subvencija stanarin socialno ogroženim je zakonska obveza občine po Stanovanjskem 
zakonu. Število upravičencev do subvencije najemnine je v preteklih dveh letih zaradi 
zaostrene gospodarske situacije naraslo. Predvidevamo, da bo v letu 2011 število 
upravičencev do subvencij približno enako kot v preteklem letu.  
 
10109 - Regresiranje socialno šibkih  
Število občanov, ki so na robu preživetja, se iz leta v leto povečuje, velik porast prošenj za 
denarno pomoč mestne občine se beleži od leta 2009. Število vlog se povečuje, saj veliko 
družin in posameznikov ne zmore plačila osnovnih življenjskih stroškov (električne energije, 
vodarine, in ogrevanja, plačil kosil šoloobveznim otrokom, šole v naravi in podobno).  
 
10110 - Pogrebni stroški  
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V primerih smrti občana, ki nima lastnih prihrankov niti svojcev, ki bi lahko krili stroške 
pogreba, mora najnujnejše pogrebne stroške po določilih Zakona o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč poravnati občina, kjer je imel pokojni stalno bivališče.  
 
 
 
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  
Opis podprograma  
V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov nevladnih 
organizacij in zavodov s področja socialne dejavnosti.  
Zakonske in druge pravne podlage  
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o humanitarnih dejavnostih  
- Zakon o društvih 
- Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova 

Gorica 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:  
Dolgoročni cilj je čim večja vključenost občanov v razne programe, uvajanje novih programov, 
omogočiti čim večjo vključenost oseb s težavami v duševnem zdravju v dnevne centre in stanovanjske 
skupine.  
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev  
Letni cilji so nadaljevanje programov, ki se kažejo kot kakovostni in učinkoviti. Zastavljeni cilji se 
merijo na podlagi letnih poročil: z uspešnostjo programov pri prijavah na razpise, z zadovoljstvom 
uporabnikov, številom sodelujočih v aktivnostih.  
 
Opis proračunskih postavk znotraj podprograma  
 
10116  - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa  
Proračunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa humanitarne dejavnosti 
Območnega združenja Rdečega križa Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja nalaga Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona  o Rdečem križu Slovenije, ki je pričel veljati 
23.10.2010.  
 
10148 - Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva  
Sofinanciranje programov organizacij, društev in drugih izvajalcev, ki delujejo na področju 
socialnega varstva, se izvaja na osnovi javnega razpisa. Ocenjujemo, da bo število 
izvajalcev približno enako kot v preteklih letih in sicer okvirno 30.  
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11 - FINANCE 
 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je lokalna skupnost - občina najmanjša enota lokalne 
samouprave, ki samostojno izvaja politiko na lokalnem nivoju v okviru zakonskih pristojnosti in 
prenesenih nalog z državne ravni. Za izvajanje teh nalog občina potrebuje finančna sredstva, ki jih 
zbira, upravlja in porablja v okviru veljavnega vsakoletnega proračuna. Pridobivanje in alokacija 
sredstev je povezana z določenimi fiskalnimi in administrativnimi stroški, ki morajo biti čim nižji glede 
na dosežene učinke - pravočasno in gospodarno proračunsko porabo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Poleg letnega oz. dvoletnega proračuna občina sprejema tudi načrt razvojnih programov za obdobje 
štirih let, pri tem pa so obveznosti za ekonomsko in fiskalno administracijo le posredno vključene 
glede na strukturo proračunskih prihodkov in izdatkov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Naloga občine je, da s čim nižjimi fiskalnimi in administrativnimi stroški doseže planirane prihodke in z 
njimi učinkovito upravlja ter s tem omogoči pravočasno in dosledno uresničevanje nalog, ki jih je s 
proračunom sprejel občinski svet. 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 

Glavni program zajema sredstva, ki so namenjena stroškom plačilnega prometa in stroškom prodaje 
terjatev in kapitalskih deležev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izhodišča za planiranje sredstev so v neposredni povezavi z obsegom dejavnosti proračuna v 
posameznem letu. Sredstva morajo omogočiti pravočasno in učinkovito servisiranje vseh transakcij, ki 
so potrebne za realizacijo veljavnih proračunov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glede na značaj programa absolutnih ciljev in kazalcev ni mogoče določiti, kazalec je le primerjava 
stroškov drugih proračunskih uporabnikov za enak obseg in strukturo storitev. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 

Vključeni so stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa, provizije, plačila 
za pobiranje občinskih dajatev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Plačila temeljijo na osnovi sklenjenih pogodb in predpisov ter internih navodil Banke Slovenije, Uprave 
za javna plačila, poslovnih bank ter drugih institucij. 

Pravne podlage za občinske obveznosti v tem podprogramu so: 

• Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije Ur. l. RS 131/06, 
46/07, 93/07, 3/08, 51/08, 59/08, 99/08, 14/09, 104/09. 

• Pogodbi o opravljanju poslov z direktnimi obremenitvami št. 012848499891594-1 in št. 
012840100014022-1 z dne 28.9.2009. 

• Pogodba o tiskanju podatkov na posebno položnico naročnika št. 2/2008 z dne 10.10.2008 z 
aneksi. 
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• Pravilnik o opravljanju nalog UJP na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in 
drugih javnofinančnih prihodkov Ur. l. RS 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 
120/05, 72/06, 136/06, 117/07, 77/08, 32/09. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Dolgoročni cilj je optimiziranje tovrstnih stroškov glede na strukturo in obseg dejavnosti proračuna. 
Kazalci doseganja teh ciljev niso vrednostno vnaprej določljivi, saj so provizije in drugi tovrstni stroški 
specifični glede na primer oz. so vnaprej predpisani s strani pooblaščenih institucij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Doseganje čim nižjih stroškov lahko merimo edino s primerjavo tovrstnih stroškov med različnimi 
občinami s podobno strukturo proračuna oz. kjer imamo sprejete pogodbene obveznosti s primerjavo 
podobnih pogodb drugih proračunskih uporabnikov. 
 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

11001 - Stroški provizij in povračil 
 
Postavka zajema stroške povezane z izvajanjem občinskega proračuna: redne bančne 
provizije, redne stroške AJPES-a, stroške plačilnega prometa glede na način plačila. To so 
standardni stroški, za katere veljajo tarife Banke Slovenije, AJPES-a in poslovnih bank ter na 
njihovo višino ne moremo vplivati. 
 

11002 - Nadomestila in provizije  
 
Postavka zajema stroške priprav in obdelav plačilnih instrumentov (posebne položnice – 
občani), stroške nakupa obrazcev vrednostnih papirjev in drugih obrazcev v papirni obliki 
(menica, ček, nakaznice, …). 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Organizacija dela in vzpostavitev ustreznih evidenc so podlaga za transparentno gospodarjenje z 
javnimi sredstvi in odgovorno opravljanje sprejetih nalog. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Stabilno delovanje nekaterih spremljajočih dejavnosti pri izvajanju nalog lokalne samouprave. Cilj je 
tekoče in realno spremljanje gibanja in stanja sredstev in njihovih virov ter dokumentirane porabe 
finančnih sredstev. 
 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim 
premoženjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je skrbno gospodarjenje s sredstvi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsaka sprememba sredstev mora biti skrbno evidentirana in temeljiti na ustrezni dokumentaciji. 
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04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom št. 35 niso smela javna podjetja in koncesionarji s 
1.1.2010 v svojih bilancah izkazovati sredstev javne infrastrukture v upravljanju, zato so bila sredstva 
prenesena lastnikom oz. občini. Ker so na svojem področju poznavalci razmer je smiselno, da 
omenjeno infrastrukturo še naprej vodijo in za občino pripravljajo analitične evidence ter opravljajo 
druge potrebne storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, SRS 35. 
Za namene podrobnega spremljanja občinske gospodarske javne infrastrukture so sklenjene 
pogodbe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem, ki ga občina neposredno ne potrebuje za 
izvajanje svojih nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Letni izvedbeni cilj je gospodarno ravnanje, pri čemer mora biti utemeljeno vsako zmanjševanje 
sredstev oz. odpisi. Pogodbeni partnerji so dolžni pravočasno poročati občini in upoštevati njena 
navodila. 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

11018 – Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne infrastrukture 
 
Postavka se v letu 2011 prvič pojavlja in se nanaša na zagotavljanje sredstev uporabnikov 
občinske javne infrastrukture za plačilo njihovih storitev vodenja analitičnih evidenc občinske 
javne infrastrukture za potrebe Mestne občine Nova Gorica. Plačila se bodo izvajala na 
podlagi sklenjenih pogodb in pregleda opravljenega dela. Rešitev je racionalna glede a 
dobro dolgoletno poznavanje javne infrastrukture, ki so jo vodili kot sredstva v upravljanju, s 
1.1.2010 pa se le to začeli voditi izvenbilančno kot sredstva Mestne občine Nova Gorica. 
 
 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj, načrtovanje poselitve v prostoru in komunalno 
dejavnost na področju občine.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski načrt. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja je skladen in vzdržen razvoj ter učinkovito in zadovoljivo sožitje 
vseh dejavnosti v prostoru mestne občine. Občina zagotavlja kontinuirano dograjevanje fonda 
neprofitnih stanovanj. 
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1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

Lokalne skupnosti  vodijo na svojem  področju stanovanjsko politiko in zagotavljajo osnovne bivanjske 
pogoje svojim občanom. Vključena so sredstva za programe na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj stanovanjske politike občine je zagotavljati občanom, ki si sami ne morejo rešiti 
stanovanjskega problema, osnovne pogoje za bivanje, skrbeti za ohranjanje in obnavljanje 
obstoječega stanovanjskega fonda. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je znižanje števila prosilcev za stanovanja in skrajšanje čakalnega obdobja za stanovanja v 
občini. Drugi cilj je racionalno koriščenje vseh razpoložljivih stanovanj in povečevanje fonda občinskih 
stanovanj. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis podprograma 

V bilanci odhodkov se sredstva v okviru podprograma namenjajo za delovanje občinskega javnega 
stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev za delovanje Stanovanjskega sklada izvira iz Odloka o 
ustanovitvi stanovanjskega sklada in temeljnih pristojnosti občin v skladu z Zakonom o lokalni 
samoupravi in Stanovanjskem zakonu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Dolgoročni cilji so: 
 učinkovitost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi in povečevanje števila razpoložljivih stanovanj 
oz. kvadratnih metrov stanovanj na 1000 občanov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Doseganje večje izkoriščenosti obstoječega stanovanjskega fonda glede na predhodna leta. 
Vlaganja v obstoječa stanovanja  in vlaganja v nakup novih stanovanj glede na zaposlene na skladu. 
Število občanov na čakalni  listi glede na predhodno leto. 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 
 
Mestna občina financira Stanovanjski sklad MONG kot edini ustanovitelj. Sredstva so 
skladna s finančnim načrtom sklada in so namenjena plačam in nekaterim materialnim 
stroškom zaposlenih na javnem stanovanjskem skladu. Del stroškov namreč pokriva Mestna 
občina Nova Gorica in se ne prefakturirajo na Stanovanjski sklad (najemnina, elektrika, 
telefon, čiščenje, …) 
 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 

Podprogram zajema obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj do Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije in Slovenske odškodninske družbe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Pravočasno izvrševanje vplačil na naslov Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske 
družbe. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Pravočasno plačilo mesečnih obveznosti. 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

11008 - Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in 
Slovenska odškodninska družba) 
 
Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj ureja stanovanjski zakon. Stanovanja, ki so bila 
skladno z veljavno zakonodajo v prvi polovici devetdesetih let prodana najemnikom oz. 
upravičencem, so bila prodana na 20 – letno odplačevalno dobo oz. ob dodatnih ugodnostih 
tudi na krajšo. Hkrati je bil prodajalec dolžan 10 % vsakega mesečnega odplačila odvesti v 
SSRS in 10 % v SOD. To bo trajalo do dokončnega odplačila vseh stanovanj, ki bodo v 
večini odplačana v letu 2016, že doslej pa se priliv in obveznosti letno znižujejo. 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske 
porabe 

Občina se skladno z veljavno zakonodajo lahko zadolži za izvajanje nalog na svojem področju. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Investicije, za katere se občina zadolžuje so vključene tudi v Načrt razvojnih programov. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je pravočasna, racionalna izgradnja vse javne infrastrukture, ki jo občina mora 
zagotavljati za opravljanje svojega poslanstva. 
 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 

Najeta posojila je potrebno servisirati, skrbeti za pravočasno poravnavanje obveznosti oz. v skladu z 
zakonodajo njihovo reprogramiranje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je optimiziranje razpoložljivih sredstev proračuna in minimiziranje stroškov javnega 
dolga. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno plačilo vseh obveznosti, izogibanje zamudnih obresti. 
 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Opis podprograma 

Servisiranje vseh pogodb o najetih kreditih pri domačih kreditodajalcih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sklenjena pogodba o posojilu. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Pravočasno plačilo zapadlih obveznosti, izogib zamudnih obresti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
ciljev 

Pravočasno plačilo zapadlih obveznosti, izogib zamudnih obresti. 

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma: 

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil 
 
V planiranem znesku so zajete obrest za prevzeto posojilo Banke SKB, ki je bilo pred 5 leti 
odobreno družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za izgradnjo občinske javne 
infrastruktur. Kredit bo v letu 2011 odplačan.  
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21 – 39  KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 
 
Krajevne skupnosti so, tako kot resorji znotraj občinske uprave, neposredni uporabniki 
občinskega proračuna. Vključeni so v skupno bilanco prihodkov in odhodkov v splošnem 
delu proračuna po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa so njihovi odhodki ločeno 
prikazani znotraj samostojnih finančnih načrtov po posameznih proračunskih postavkah.  
 
Krajevne skupnosti v finančnih načrtih razpolagajo z lastnimi sredstvi, ki jih prejemajo 
direktno na svoje transakcijske račune, poleg tega pridobivajo transfer iz proračuna v obliki 
mesečnih nakazil za delovanje in četrtletnih nakazil za investicije, razpoložljiva sredstva pa 
predstavljajo še prenosi sredstev na računih iz preteklega leta.  
V letu 2011 naj bi vse krajevne skupnosti skupaj ustvarile 360.535 € lastnih sredstev, 
transfer iz proračuna za tekoče in investicijske odhodke je predviden v višini 581.742 €. Ob 
upoštevanju prenesenih sredstev iz preteklega leta v višini 596.180 € bodo tako krajevne 
skupnosti v letu 2011 razpolagale s sredstvi v višini 1.538.457 €. Podroben pregled lastnih in 
transfernih sredstev za posamezno krajevno skupnost je razviden iz priložene preglednice. 
 
Sredstva bodo namenjali za delovanje, organizacijo prireditev in praznovanj, tekoče in 
investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in prostorov krajevnih skupnosti, manjša 
vzdrževalna dela na krajevnih poteh, urejanje kontejnerskih mest, tekoče in manjše 
investicijsko vzdrževanje na komunalnih objektih (pokopališča) in za nekatere specifične 
namene kot so urejanje igrišč in športnih con. Podrobna razdelitev po proračunskih 
postavkah za posamezno krajevno skupnost je razvidna iz finančnih načrtov v posebnem 
delu proračuna.  
Posebej je potrebno omeniti investicije, ki se vodijo in financirajo direktno iz proračuna in so 
prikazane v finančnem načrtu oddelka za infrastrukturo. Za manjše posege na cestni 
infrastrukturi, širitev mreže javne razsvetljave po krajevnih skupnostih in investicije v 
komunalne objekte (pokopališča in poslovilni objekti) je v okviru finančnega načrta oddelka 
za infrastrukturo predvidenih dodatnih 215 tisoč €. 
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PRIHODKI 942.277 16.347 42.234 23.537 33.129 14.614 49.065
71 NEDAVČNI PRIHODKI 351.135 2.755 18.300 4.490 10.900 3.300 11.400
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 245.455 2.755 18.300 4.490 10.900 3.300 11.400

7100 Prih.od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh. 0 0 0 0 0 0 0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 0

7102 Prihodki od obresti 5.515 15 0 0 0 0 0
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled 715 15
710201 Prejete obresti od vezave depozitov 4.800

7103 Prihodki od premoženja 239.940 2.740 18.300 4.490 10.900 3.300 11.400
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 138.870 60 9.200 5.200
710303 Prihodki od najemnin za opremo 0
710304 Prihodki od drugih najemnin (grobovi) 91.570 2.680 9.100 4.490 10.900 3.300 6.200
710313 Prihodki od stavbne pravice 9.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.200 0 0 0 0 0 0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.200 0 0 0 0 0 0

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.200
713099 Drugi prihodki od prodaje 0

714 Drugi nedavčni prihodki 96.480 0 0 0 0 0 0
7141 Drugi nedavčni prihodki 96.480 0 0 0 0 0 0

714100 Drugi nedavčni prihodki 96.480
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 0

73 PREJETE DONACIJE 9.400 0 0 0 2.000 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 9.400 0 0 0 2.000 0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 9.400 0 0 0 2.000 0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 9.400 2.000

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 0 0 0 0 0 0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0

74

0
0

TRANSFERNI PRIHODKI 581.742 13.592 23.934 19.047 20.229 11.314 37.665
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 581.742 13.592 23.934 19.047 20.229 11.314 37.665

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 581.742 13.592 23.934 19.047 20.229 11.314 37.665
740100 Tekoči transferi občinam 581.742 10.003 14.663 10.364 14.116 10.083 11.796

7401001 Tekoči transferi občinam - za delovanje KS - 211.128 7.667 11.052 7.975 11.515 7.800 8.822
7401002 Tekoči transferi občinam - za drugo 60.266 2.336 3.611 2.389 2.601 2.283 2.974

740101 Investicijski transferi občinam 310.348 3.589 9.271 8.683 6.113 1.231 25.869
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 0 0 0 0 0

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0

KS 

DORNBERK

KS 
GRADIŠČE 

NAD 
PRVAČINO

KS        

GRGAR

Konto Opis postavke SKUPAJ

KS    

BANJŠICE

KS       

BRANIK

KS    

ČEPOVAN

 
 

PRIHODKI 19.856 89.537 25.756 13.750 79.943 37.474 32.646
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.160 10.980 3.200 1.400 20.400 4.200 6.150
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.160 7.500 3.200 1.400 18.000 4.200 6.150

7100 Prih.od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh. 0 0 0 0 0 0 0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

7102 Prihodki od obresti 0 0 0 0 500 0 0
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled 500
710201 Prejete obresti od vezave depozitov

7103 Prihodki od premoženja 3.160 7.500 3.200 1.400 17.500 4.200 6.150
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 160 17.500 1.750
710303 Prihodki od najemnin za opremo
710304 Prihodki od drugih najemnin (grobovi) 3.000 7.500 3.200 1.400 4.200 4.400
710313 Prihodki od stavbne pravice

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 0 0 0 2.400 0 0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 0 0 0 2.400 0 0

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.400
713099 Drugi prihodki od prodaje

714 Drugi nedavčni prihodki 0 3.480 0 0 0 0 0
7141 Drugi nedavčni prihodki 0 3.480 0 0 0 0 0

714100 Drugi nedavčni prihodki 3.480
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

73 PREJETE DONACIJE 0 0 1.000 0 0 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 1.000 0 0 0 0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0 0 1.000 0 0 0 0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.000

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 0 0 0 0 0 0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 16.696 78.557 21.556 12.350 59.543 33.274 26.496
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 16.696 78.557 21.556 12.350 59.543 33.274 26.496

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0 0 0 0 0 0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 16.696 78.557 21.556 12.350 59.543 33.274 26.496
740100 Tekoči transferi občinam 10.176 14.036 10.059 9.556 45.578 11.642 11.929

7401001 Tekoči transferi občinam - za delovanje KS - 7.840 11.593 7.882 7.326 35.913 9.041 9.434
7401002 Tekoči transferi občinam - za drugo 2.336 2.443 2.177 2.230 9.665 2.601 2.495

740101 Investicijski transferi občinam 6.520 64.521 11.497 2.794 13.965 21.632 14.567
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 0 0 0 0 0

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

Konto Opis postavke
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PRIHODKI 96.595 30.042 120.124 139.003 52.181 26.444
71 NEDAVČNI PRIHODKI 11.400 9.500 105.700 83.400 32.500 8.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 11.400 9.500 30.700 62.100 29.000 8.000

7100 Prih.od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh. 0 0 0 0 0 0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

7102 Prihodki od obresti 0 0 3.000 2.000 0 0
710200 Prejete obresti od sredstev na vpogled 100 100
710201 Prejete obresti od vezave depozitov 2.900 1.900

7103 Prihodki od premoženja 11.400 9.500 27.700 60.100 29.000 8.000
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 3.600 7.500 27.700 41.500 20.500 4.200
710303 Prihodki od najemnin za opremo
710304 Prihodki od drugih najemnin (grobovi) 7.800 2.000 9.100 8.500 3.800
710313 Prihodki od stavbne pravice 9.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 0 0 3.300 3.500 0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 0 0 3.300 3.500 0

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.300 3.500
713099 Drugi prihodki od prodaje

714 Drugi nedavčni prihodki 0 0 75.000 18.000 0 0
7141 Drugi nedavčni prihodki 0 0 75.000 18.000 0 0

714100 Drugi nedavčni prihodki 75.000 18.000
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki

73 PREJETE DONACIJE 1.400 0 0 5.000 0 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.400 0 0 5.000 0 0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.400 0 0 5.000 0 0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 1.400 5.000

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 0 0 0 0 0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 83.795 20.542 14.424 50.603 19.681 18.444
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 83.795 20.542 14.424 50.603 19.681 18.444

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 0 0 0 0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 83.795 20.542 14.424 50.603 19.681 18.444
740100 Tekoči transferi občinam 13.226 9.715 11.974 28.470 13.154 10.854

7401001 Tekoči transferi občinam - za delovanje KS - 9.934 7.591 9.425 22.629 9.543 8.146
7401002 Tekoči transferi občinam - za drugo 3.292 2.124 2.549 5.841 3.611 2.708

740101 Investicijski transferi občinam 70.569 10.827 2.450 22.133 6.527 7.590
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0 0 0 0 0 0

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0

Konto Opis postavke
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0
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III.  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2010 - 2013 
 
V načrtu razvojnih programov so zajeti investicijski odhodki in investicijski transferi v 
prihodnjem štiriletnem obdobju. Poleg tega so v Načrtu razvojnih programov prikazani tudi 
projekti, ki predstavljajo državne pomoči podjetjem in posameznikom. 
 
 
4 - KABINET ŽUPANA 
 
Področje 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Podprogram: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
Postavka: 04030 Nakup in vzdrževanje  objektov in opreme CZ 

 
leto 2013  
Za redna vzdrževalno investicijska dela v zakloniščih in skladiščih CZ planiramo 60.000 €. 
Vlaganja – razen običajnega vzdrževanja sicer niso  vsakoletna, tako da je potrebno  
zagotavljati nekaj več sredstev na približno pet let. 

 
Podprogram: 07039002 Delovanje sistema za zaščito reševanje in pomoč 
 
Postavka: 04.034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 
 

leto 2011 
- predvidevamo izdelavo idejnega projekta ter dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za rešitev prostorske stiske v gasilskem domu v Novi Gorici. Ta dva 
dokumenta bosta podlaga za sprejem odločitve o rekonstrukciji in razširitvi stavbe, ki jo 
sedaj uporablja tudi javni zavod (ni še v NRP); 
-   nakup podvozja za vozilo za nevarne snovi. Skupna vrednost vozila je 330.000€, 
nabavo načrtujemo v letih 2011 in 2012. Glede na to, da projekt CENES  ni bil izbran na 
razpisu za strateške projekte, smo se odločili, da za potrebe izvajanja koncesije reševanja 
nesreč z nevarnimi snovmi opremimo manjše gasilsko vozilo. Nabava je nujna, saj je 
oprema, s katero razpolagamo v zavodu popolnoma neustrezna. Pri nabavi bodo 
sodelovali tudi soustanovitelji javni zavod sam in nekatere gospodarske družbe, kjer je 
nevarnost nesreč največja, računamo pa tudi na državna sredstva. (ni še v NRP, je pa 
zamenjava za CENES vozilo, ki je v NRP). 
 
leto 2012 
-   dokončanje nabave vozila za nevarne snovi – nadgradnja in oprema. Pri nabavi 
sodelujejo vsi soustanovitelji ter javni zavod. (ni še v NRP, je pa zamenjava za CENES 
vozilo, ki je v NRP).  
 
leto 2013 
-  glede na zahteve kategorizacije in skladno s sklepi poveljstva Javne gasilske službe 
potrebuje PDG Nova Gorica kombinirano vozilo s cisterno za gašenje gozdni požarov (je 
že v NRP); 
 
leto 2014 
 
-  vozilo GVC (najosnovnejše napadalno vozilo), ki ga uporablja Javni zavod bo v tem leti 
staro 13 let in je že sedaj nujno potreben nakup novega. Gre za daleč najbolj 
obremenjeno vozilo v zavodu, ki se uporablja na ozemlju vseh občin. Skupna vrednost 
vozila je cca 300.000€, nabavo planiramo v dveh letih. (ni še v NRP). 
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6 - SPLOŠNE ZADEVE 
 
V resorno področje oddelka za splošne zadeve spadata 2 glavna programa, to sta 0402-
Informatizacija uprave in 0603-Dejavnost občinske uprave, iz predlaganega NRP za obdobje 
2011-2014 
 
Sredstva na programu »Informatizacija uprave« bodo namenjena nakupu strojne in 
programske računalniške opreme. Upoštevali smo povprečno vrednost teh sredstev v 
zadnjih letih, pri čemer opozarjamo, da gre za najbolj dinamični segment delovnih sredstev 
in pripomočkov za delo, ki ga je zelo težko dolgoročno planirati. Na srečo ne gre za velike 
zneske in tudi morebitni veliki tehnološki premiki na tem področju, ki bi imeli za posledico 
potrebo po dodatnih sredstvih za ta namen, ne bi ogrozili uravnoteženosti NRP. 
Prizadevamo si, da delovne postaje, ki jih uporabljajo javni uslužbenci občinske uprave na 
svojih delovnih mestih, v celoti obnovimo na 4 ali vsaj na 5 let, ostalo strojno in programsko 
opremo pa takrat, ko je iztrošena oziroma se pokaže kot zastarela in ne več dovolj 
funkcionalna. Sredstva za nakup programske in strojne računalniške opreme, v primerjavi z 
običajnimi zneski, povečujemo v letih 2012 in 2013, ker bomo v tem obdobju zamenjali 
strežnike in odjemalce: v letu 2012 Lotus Notes Domino strežnik ter višje verzije LN klientov, 
v letu 2013 pa SQL strežnik.   
 
Program »Dejavnost občinske uprave« vsebuje 2 postavki. Postavka »nakup prevoznih 
sredstev« vključuje v letih 12 in 13 zamenjavo 2 dotrajanih vozil, ki imata že tolikšno število 
prevoženih km, da njuna uporaba, zaradi prevelikih stroškov vzdrževanja ne bo več 
rentabilna. V letu 2012 bi zamenjali avto višjega srednjega razreda (sedaj je to Renault 
laguna), v letu 2013 pa avto nižjega razreda (sedaj je to Renault clio). v  Druga postavka je 
»Obnova strehe na občinski stavbi«, ki naj bi jo sfinansirali v letih 13 in 14. Še vedno  je v igri 
tudi rešitev, po kateri bi na strehi občinske stavbe postavili sončno elektrarno. Pogoj je, da 
pripravimo ustrezen projekt, ki bo zadovoljil zahteve, ki jih postavlja arhitekturna stroka in 
pravila varstva kulturne dediščine. V tem primeru se ta investicija ne bi financirala iz 
proračuna, temveč iz vložka investitorja za sončno elektrarno. 
 
 
7 – INFRASTRUKTURA 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1104 Gozdarstvo 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Sofinanciranje se izvaja na državnih in zasebnih gozdovih v skladu s tripartitno pogodbo 
med Mestno občino Nova Gorica, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  in 
Zavodom za gozdove Slovenije iz Ljubljane. Sredstva za pokrivanje investicije se začasno 
pokrivajo iz proračuna. Mestna občina Nova Gorica po izvedbi del pošlje na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevek za refundacijo sredstev v višini zneska 
dogovorjenega s pogodbo. 
 
Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 
Skupna obveznost je financiranje vzdrževanja, način oddaje, nadzor in obračun vzdrževalnih 
del za 63,02 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 153,51 km gozdnih cest v državnih 
gozdovih, na podlagi vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije. 
Vzdrževalna dela je treba izvajati preko celega leta. Mestna občina Nova Gorica je dolžna 
vzdrževalna dela na gozdnih cestah oddati na način, ki to določa Zakon o javnih naročilih in 
Zakon o izvrševanju proračuna R Slovenije, zagotoviti sodelovanje Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano  pri izboru izvajalca in podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem 
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vzdrževalnih del. Nadzor nad izvedenimi deli pa izvaja v okviru svojih pristojnosti Zavod za 
gozdove Slovenije. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
USMERITVE, CILJI, PRIORITETE 
Vlada RS je sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, ki je 
ključnega pomena za hitrejši gospodarski zagon in uresničenje gospodarskih razvojnih ciljev 
Slovenije. Strategija razvoja Slovenije temelji na petih razvojnih prioritetah države. Peto 
razvojno prioriteto  predstavlja »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«, v 
katero so  uvrščeni finančno zahtevni projekti s področij prometa, energetike in kakovosti 
življenja. Na prometnem področju je poudarek na razvoju javnega prometa, železniški 
infrastrukturi, predvideva pa tudi dograditev cestnega omrežja, ki kljub okoljski invazivnosti z 
zagotavljanjem večje mobilnosti lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja in 
zaposlitvenim možnostim ljudi. 
V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v Sloveniji 
na nizkem nivoju. Glede na družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je 
organizirana skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh 
udeležencev v prometu zelo pomembna in potrebna. 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
USMERITVE, CILJI , PRIORITETE  
• Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov 

v sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo 
RS za ceste;  

• Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za 
tehnično urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer 
se motorni promet najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu – pešci, kolesarji; 
poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi 
potrebami v promet in posredno v javno življenje;  

• Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 
konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta 

• Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje  
• Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje 

virov financiranja cestnega omrežja  
• Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, 

kategorizacija cest) 
• Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest; 
• Sprejemanje pravne regulative  

 
UKREPI ZA URESNIČEVANJE NAVEDENIH CILJEV 
• Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. 

Viri predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega 
sveta, pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov cest. 

• Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne 
razsvetljave. 

• Ukrepi za umirjanje prometa, npr. gradnja krožnih križišč, ki so bila pred dobrimi desetimi 
leti prava redkost, urejanje prehodov za pešce, odštevalniki v semaforiziranih križiščih 

• Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko 
upravo Nova Gorica pri organizaciji preventivnih in izobraževalnih aktivnosti s področja 
prometne varnosti . 

• Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, posodabljanje cest. 
• Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč na 

obrobju mesta z ustrezno podporo javnega potniškega prometa, gradnja parkirnih hiš.  
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• Odstranjevanje arhitektonskih ovir; tipke za slabovidne in slepe v semaforiziranih 
križiščih; vodenje slabovidnih in slepih preko krožnih križišč;  

• Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
• Pogodbe o medsebojnih obveznostih z zainteresiranimi investitorji na posameznih 

območjih za gradnjo potrebne infrastrukture na vplivnem območju posameznega 
kompleksa, proračun občine. 

• Ureditev evidenc. 
• Odkupi zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 
• Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 

omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev.  
 

KAZALCI OZIROMA NAČINI SPREMLJANJA CILJEV 
• sodobna, varna in uporabnikom prijazna mreža občinskih cest  
• zadovoljstvo vseh udeležencev v prometu 
• sodobnejše in varnejše povezave s sosednjimi občinami, regijskimi središči in tudi 

sosednjimi državami (Italija) 
• usklajen gospodarski in prostorski razvoj območja 
• zmanjšanje števila prometnih nesreč 
• minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja 
 
V prvem letu obdobja 2011-2014 je prioritetno finančno pokritje že zaključenih investicij in 
vključitev nekaterih novih investicij, ki pomenijo izboljšanje varnosti  in pretočnosti prometa 
(Pot na Breg in zavarovanje prehoda, križišče Šmihel, pločniki Ul. V. Vodopivca in Dornberk-
Draga, Ščedenska cesta) V drugem letu obdobja 2011-2014 pa je predvideno odpiranje 
novih investicij, ki jih predstavljajo novogradnje.. 
Z izgradnjo novih potez (zahodna obvoznica, Vodovodna cesta, podaljšek Lavričeve) pa se 
ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. MONG.  
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti 
prometa, kar zagotavljamo z ustrezno prometna ureditev, urejanjem signalizacije, ukrepi za 
umirjanje prometa, urejanjem prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcijami  križišč in 
cest.  Nadaljevali bomo z rekonstrukcijo lokalne ceste Grgar – Banjšice v naseljih Grgar in 
Grgarske Ravne. Večje rekonstrukcije vključujejo še Cesto čez Pristavo, Ščedensko cesto, 
Ulico IX. Korpusa in Vojkove ceste, ki je z izgradnjo obvoznice prevzela status  glavne 
občinske ceste. Poleg navedenega bomo nadaljevali tudi z rekonstrukcijo in dograditvijo LC 
Sv. Gora-Preški vrh-Grgar. 
 
V minimalnem obsegu je predvidena izgradnja kolesarskih stez in pločnikov. 
 
 
Nove investicije so poleg rekonstrukcij še pločnik ob Ulici V. Vodopivca v Kromberku,  Pot na 
Breg v Solkanu. 
Na področju občinske infrastrukture je poudarek tudi na izgradnji nekaterih novih povezav 
(zahodna obvoznica, Vodovodna cesta, podaljšek Lavričeve ulice ). 
Z izgradnjo novih potez se ustvarjajo pogoji za razvoj območij oz. celotnega območja 
MONG.  
 
S pomočjo tujih virov (pogodbe o medsebojnih obveznostih) se izvajajo  rekonstrukcija 
Prvomajske ulice v Novi Gorici in izgradnja odvodnika proti Soči, rekonstrukcija Delpinove 
ulice. Ob upoštevanju dejstva, da projekt Soških vil ne poteka v skladu s predvidenim 
terminskim planom oz. je izvedba premaknjena v prihodnost, sta investicijo  zavarovanje 
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nivojskega železniškega prehoda (dostopno cesto do Kajak centra v Solkanu) prevzela 
MONG in Agencija za železniški promet na Ministrstvu za promet. 
 
 
Nujne in nepredvidene sanacije 
Namen porabe: Sredstva so namenjena sanaciji nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, 
usadi) ob cestni infrastrukturi. Te investicije so običajno nadaljevanje del, ki so se predhodno 
začasno izvedla za zagotovitev osnovne varnosti v prometu. Pretežen del sredstev pa gre za  
popravilo dotrajanih podpornih zidov, sanacijo brežin, propustov, namestitev varnostnih ograj 
ipd…  
 
 
Izgradnja kolesarskih stez 
V letih 2012 do 2014 predvideno nadaljevanje izgradnje kolesarske mreže. 
 
Rekonstrukcija Vodovodne ceste in C. 25. junija (krožišče pri Komunali) 
Investicija zajema izgradnjo Vodovodne poti od nakupovalnega centra Qlandija do križišča 
pri Komunali vključno z ureditvijo krožnega križišča in izgradnjo komunalnih naprav ter 
Vodovodno pot do križišča z Industrijsko cesto. 
 
Podaljšek Lavričeve ulice 
V letu 2011 je predvidena izdelava dokumentacije, v letu  2012 pa odkupi zemljišč in pričetek 
investicije. 
 
Ureditev križišča ulice Damber s Kekčevo cesto in ul. Pod Škabrijelom 
V letu 2013 smo predvideli sredstva v višini 85.000€  za izdelavo projektov PZI in izvedbo 
rekonstrukcije  križišča. 
 
Zahodna obvoznica 
V letu 2009 so bile izdelane strokovne podlage variantnih rešitev poteka zahodne obvoznice 
na odseku med Rožno Dolino in Novo Gorico. V letu 2011 in 2012 bomo nadaljevali s 
pripravo dokumentacije in pridobivanjem zemljišč.  
 
Dokumentacija za občinske ceste 
Dokumentacije, ki bo omogočala dokončanje nekaterih investicij, ki se izvajajo skozi daljše 
časovno obdobje ter odpiranje novih investicij (štetja prometa, kolesarske steze Ul. T. 
puntarjev, Lavričeva ulica od Gradnikove ulice do Cankarjeve ulice in Prvomajska ulica od 
Lavričeve ulice do Gostola.,  pločnik Ul. V. Vodopivca, križišče Ul Gradnikove brigade-
Jelinčičeva, križišče Ul. Gradnikove brigade- Rejčeva ulica, Kidričeva ulica-Jelinčičeva ulica, 
dokumentacije za posamezne odseke pločnikov  znotraj naselij…) 
 
Križišče Ul. B. Hvalič - Ul. V. Vodopivca 
Gradnja rondojskega križišča v skladu z izvedbeno dokumentacijo, ki je izdelana. 
 
Pločniki 
Izgradnja pločnikov ob občinskih cestah ob šolskih poteh in do drugih javnih ustanov (pločnik 
Šterk…). 
 
Ureditev ulice Vinka Vodopivca 
 
V letu 2011 predviden začetek investicije izgradnje pločnika ob Ul. V. Vodopivca v 
Kromberku na odseku od križišča za grad Kromberk do avtobusnega postajališča ob novem 
stanovanjskem naselju, v naslednjih letih pa dokončanje pločnika ob tej ulici v celoti. 
 
Cesta čez Pristavo  
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V skladu z opredelitvijo trase zahodne obvoznice bo možna opredelitev obsega 
rekonstrukcije obstoječe ceste. Finančna sredstva pokrivajo stroške priprave investicije 
 
 
Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov 
Izmere se bodo realizirale v okviru finančne velikosti postavke po vseh k.o. v MO Nova 
Gorica (zelo težko je predvideti točen kraj meritev, ker se velikokrat meri tudi tam, kjer 
nastanejo problemi pri posameznih meritvah, ki jih naročijo stranke same.    
V letu 2011, 2012, 2013 in 2014  bomo izvajali parcelacije na delih parcel, kjer cesta posega 
v privatne parcele (v primerih, ko posamezni investitor naroči izmero svoje parcele). 
Poleg izmere cest bo potrebno zaključiti tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest  ter 
posledično dopolniti banko cestnih podatkov in izdelati kataster cest kot to narekuje 
zakonodaja ter vzpostaviti digitalni sistem urejanja vseh evidenc 
Rekonstrukcija LC Grgar - Banjšice 
Nadaljevali bomo z  rekonstrukcijo LC Grgar-Banjšice v naselju Grgar, Grgarske Ravne in 
Bate.  
Potrebno je izvesti še asfaltacijo dela pločnika in zaključnega sloja asfalta vozišča, postaviti 
signalizacijo in odkupiti zemljišča.  
V naselju Bate je potrebno urediti še  signalizacijo po projektni dokumentaciji. 
Med Grgarjem in Grgarskimi Ravnami ter Batami bomo uredili nujne asfaltne mulde, za 
preprečitev erozije vozišča. 
V letu 2012 bomo med Grgarskimi Ravnami in Batami izvedli  manjšo sanacijo  dveh ovinkov  
zaradi avtobusov.   
V Grgarskih Ravnah, kjer smo izvedli širitev in kjer  je na tangiranem delu že  izveden  
projekt zaščita vodnega vira Mrzlek, bo v tem letu  izvedena asfaltna prevleka. 
V letu 2013 pa bomo nadaljevali z rekonstrukcijo lokalne ceste Grgar-Banjšice v naselju 
Grgar (križišče LC Grgar-Banjšice  z državno cesto R3-607Prevalo Čepovan.) vključno z 
prestavitvijo  spomenika  NOB in navezavo na že rekonstruiran del LC Grgar Banjšice.  
V letu 2014 bo izvedena asfaltna prevleka  dotrajanega dela lokalne ceste Grgar-Banjšice 
med naseljema Bate in Banjšice  
Ureditev avtobusnega postajališča z obračališčem ob LC Stara Gora 
Avtobusna proga do pokopališča je bila uvedena v letu 2007. Za zagotavljanje varnosti 
mestnega potniškega prometa  je izgradnja avtobusnega postajališča nujna. Avtobusno 
postajališče je bilo predvideno v ureditvenem načrtu centralnega mestnega pokopališča v 
Stari Gori. Sredstva za postajališče in obračališče smo predvideli v letu 2012. 
 
Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 
Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS prioritetno pomenijo posege v cestno 
infrastrukturo za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in  na občinskih javnih cestah poteh 
po KS. Gre za sanacijo podpornih oziroma opornih zidov, ureditev odvodnjavanja (ureditev 
muld, obcestnih jarkov, propustov oziroma sanacijo propustov ) ter izvedbo  manjših 
asfaltnih prevlek na občinskih javnih cestah po KS. 
V letu 2012 planiramo aktivnosti po KS v okviru razpoložljivih sredstev (predvidena sredstva: 
90.000 EUR).  
V letu 2013 so v ta namen  predvidena sredstva v višini 90.000 EUR, enako velja tudi za  
leto 2014. 
   
Ščedenska cesta 
Rekonstrukcija vzhodnega dela Ščedenske ceste od obvoznice Solkan proti Kmetijsko 
gozdarskemu zavodu do dostopne ceste za Kekec (razširitev obstoječe ceste),kar 
predstavlja prvo fazo.  V nadaljevanju pa ureditev odseka od Ceste na Kekec do Ul. V 
Vodopivca v Kromberku. 
 
 
Prvomajska ulica 
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Rekonstrukcija skrajnega severnega dela in južnega dela Prvomajske, ki nista predmet 
pogodbe o medsebojnih obveznostih (ureditev kolesarske steze in navezava na obe 
semaforski križišči (Lavričeva, Erjavčeva). 
 
Cesta IX. Korpusa 
Cesta IX. korpusa je z izgradnjo obvoznice Solkan, ki je prevzela status državne ceste, 
postala občinska cesta. S tem je dana možnost celovite rešitve ulice, kot mestne ceste. Ker 
gre za velik gradbeni poseg, se je Mestna občina Nova Gorica odločila za faznost urejanja. V 
letu 2010 je bila kot prva faza izdelana dokumentacija sprememb prometne ureditve z 
minimalnimi gradbenimi posegi. Na podlagi te dokumentacije so dela začela izvajati že v letu 
2010, dokončana pa bodo v letu 2011. V nadaljevanju je potrebno pripraviti dokumentacijo 
rekonstrukcije ulice z vsemi komunalnimi napravami. Priprava dokumentacije je predvidena v 
letu 2011 in 2012, v letih 2013 in 2014 pa izvajanje investicije. 
 
Avtobusna postajališča 
Ureditev najnujnejše vertikalne in horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih 
postajališčih v skladu s Pravilnikom o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in 
uporabo avtobusnih postajališč (Ul. RS št. 17/82).  
 
Rekonstrukcija Pot na breg 
Ureditev ceste od nezavarovanega železniškega prehoda »kajak center« do Ul.IX. korpus. 
Investicija se izvaja v sklopu zavarovanja prehoda preko železniške proge. Rekonstrukcija 
vključuje ureditev ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, odvodnjavanje, vertikalno in 
horizontalno signalizacijo. 
 
 
Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 
Sanacija posedkov in dotrajanih delov mestnih ulic. Zaradi varnosti v prometu in zunanjega 
videza mesta so nujna sprotna popravila. 
V ta namen so v letu 2011 predvidena  sredstva v višini 85.000 EUR, prav tak znesek je 
predviden tudi za leto 2012  in 2013. V letu 2014 pa so v ta namen predvidena sredstva v 
višini 90.000. 
V letu 2011 bomo izvedli naslednje aktivnosti: 
-Sanacijo vozišča:  

• v križišču  Vojkove in Kidričeve ter  Sedejeve ulice;  
-Sanacijo posedkov in ureditev odvodnje: 

• Na Erjavčevi, Kidričevi, Cankarjevi in Mizarski ulici(); 
-Sanacije pešpoti: 

• ob Cankarjevi ulici, med Prvomajsko in  Partizansko ter ulico Ledine in 
            sanacijo pešpoti med Sončno ulico  in Kapelo; 

-Sanacija pločnikov: 
• v Pionirski ulici, ulici Milojke Štrukelj in Gregorčičevi ulici. 

-Postavitev varnostne ograje v ulici Klanec ter sanacija podpornega zidu na Grčni. 
-Sanacija dvignjenih robnikov in  pohodnih javnih površin pri »Ruskih  blokih«. 
-V okviru razpoložljivih sredstev bomo sanirali  tudi nekaj manjših posedkov in   
sanacijo tistih poškodb na odprtih javnih površinah, ki presegajo vrednost rednega 
vzdrževanja. 
Ker so zgoraj navedena dela obdobno nujna bomo v okviru razpoložljivih sredstev tudi na 
ostalih ulicah glede na potrebe izvajali podobne aktivnosti po prioriteti nujnosti tudi v letu 
2012, 2013 in 2014. 
 
 
Ureditev parterja med upravno stavbo MONG in NKBM 
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V letu 2013 smo predvideli sredstva za nadaljevanje ureditve  parterja med upravno stavbo 
MONG in NKBM  po izdelani tehnični dokumentaciji,  v višini 120.000 EUR in sicer za 
površino, ki je dotrajana in je v lasti MONG. Za zaključitev del v letu 2014 pa 80.000 EUR 
 
 
 
Ureditev parterja med Bevkovim trgom, Erjavčevo ulico in Bachus barom 
V letu 2013 smo predvideli sredstva v višini 200.000 EUR za ureditev parterja med Bevkovim 
trgom, Erjavčevo ulico in Bachus barom, za kar je projektna dokumentacija   izdelana. Prav 
tako smo predvideli sredstva v višini 200.000 EUR za nadaljevanje in zaključek del v letu 
2014. 
   
13029003 Urejanje cestnega prometa 
Predvideni posegi zagotavljajo večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter 
zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje. 
 
 
Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranitev 
arhitektonskih ovir 
Urejanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, ki omogoča večjo preglednost in 
varnost v prometu, izvajanje drugih ukrepov, ki omogočajo tudi najšibkejšim udeležencem v 
prometu lažji in varnejši dostop do javnih in drugih ustanov.  
Predvidena je postavitev novih prometnih znakov in novih grbin glede na sprotne potrebe in 
pobude krajanov in krajevnih skupnosti. 
V letih 2011 in 2014 bomo sistematsko izvajali ukrepe za umirjanje prometa na nevarnih 
odsekih cest. 
 
Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 
Nadaljevanje sodobnejšega, predvsem pa varnejšega načina urejena prehodov za pešce kot 
to zahtevajo cestnoprometni predpisi. 
V letu 2011 se finančno zapira investicija projektne dokumentacije prehoda za pešce in 
ureditev avtobusnega postajališča na državni cesti z oznako R1-204 v Prvačini. Predvidena 
je ureditev (izvedba) osvetlitve prehoda za pešce pred lekarno v Novi Gorici (že podpisana 
pogodba). Predvidena je ureditev (izvedba) osvetlitve prehoda za pešce pred stavbo MO 
Nova Gorica (Kidričeva ulica).   
V letih 2012- 2014 bomo uredili prehod za pešce na državni cesti z oznako  na R2-444 v 
Šempasu in Ozeljanu. Uredilo in osvetlili bomo še vse ostale obstoječe prehode za pešce na 
širšem mestnem območju. 
 
 
Mirujoči promet  
V letu 2011 bomo izvedli: 
-  Izgradnjo parkirišča na Trubarjevi ulici 2-9 imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje.   
   Dokončanje parkirišča na Rutarjevi ulici 6-8-10 in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
- Vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih parkirišč. 
V letu 2012 – vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih parkirišč, plan dela je odvisen od  
morebitne rešitve spora z SGP (obnova parkirišča na Gregorčičevi ulici, širitev in izgradnja 
parkirišč znotraj Cankarjeve ulice,…)  
V letu 2013 – vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih parkirišč, plan dela je odvisen od  
morebitne rešitve spora z SGP (obnova parkirišča na Gregorčičevi ulici, širitev in izgradnja 
parkirišč znotraj Cankarjeve ulice,…)  
V letu 2014 – vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih parkirišč, plan dela je odvisen od  
morebitne rešitve spora z SGP (obnova parkirišča na Gregorčičevi ulici, širitev in izgradnja 
parkirišč znotraj Cankarjeve ulice,…)  
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13029004 Cestna razsvetljava 
Cilj je, da zmanjšamo porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja UR list RS št. 81/2007. Vendar je cilj 
tudi razširiti mrežo JR, da bodo postopno osvetljene vse javne površine in zagotovljena 
njihova varnejša uporaba. Pri širitvi  in tudi rekonstrukciji omrežja JR bomo sledili prej 
navedeni uredbi. 
 
Širitev mreže javne razsvetljave na mestnem območju - Uredba 
Višina sredstev: 40.000 EUR za leto 2011 in 90.000 EUR za leto 2012, za leto 2013 in 2014 
pa po 100.000 EUR. 
Zaradi uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  bomo v letu 2011 
izvedli le najnujnejše širitve mreže JR in sicer v ob pešpoteh na Ledinah.  
Vsa preostala razpoložljiva sredstva  bodo vložena v nujno rekonstrukcijo in posodobitev 
javne razsvetljave v skladu z Uredbo in sicer  naslednjih ulic: Ledine, Gregorčičeva, I. 
Regenta, Trubarjeva, Erjavčeva, Gradnikova, Gortanova, Delpinova, Cankarjeva (JR med 
stanovanjskimi objekti), Grčna in Trgovski center v Novi Gorici. 
V letu 2012, 2013 in 2014 bomo sledili  Uredbi, a bomo v okviru te postavke le širili in  
dopolnjevali mrežo JR v skladu z načrtom JR.  
 
Širitev mreže javne razsvetljave po KS - Uredba 
Višina sredstev: 10.000 EUR za leto 2011 in 40.000 EUR za leto 2012, za leto 2013 in 2014 
pa po 50.000 EUR. 
Sredstva so sicer namenjena  širitvi in dopolnitve mreže JR po naseljih in za izvedbo 
rekonstrukcij in posodobitev po strategiji razvoja JR MONG v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Z razpoložljivimi sredstvi moramo prioritetno 
izvesti drugo fazo zamenjave svetilk v skladu z uredbo. Sledili bomo Uredbi a bomo 
postopno poleg zamenjave svetilk tudi dopolnjevali mrežo JR v skladu z načrtom JR. V letih 
2012,  2013 in 2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi  širitve mreže JR v skladu z strategijo 
razvoja JR MONG načrtom JR. 
 
Rekonstrukcija JR v skladu z Uredbo 
Višina sredstev za leto 2012: 100.000 EUR 
Višina sredstev za leto 2013: 10.000 EUR  
V letu 2012 smo predvideli sredstva za Rekonstrukcijo JR kot novo postavko, saj bo v tem 
letu po zahtevi uredbe potrebno izvesti najobsežnejše rekonstrukcije javne razsvetljave 
predvsem na podeželju. Enako smo predvideli v letu 2013, ko bomo  izvedli  nekatere nujne 
rekonstrukcije in posodobitve v skladu z načrtom JR. 
 
 
Dokumentacija za javno razsvetljavo 
Višina sredstev: 2.000 EUR za  leto 2010. Sredstva so namenjena za projektiranje  
rekonstrukcije omrežja javne razsvetljave v skladu z strategijo oz. načrtom JR  po Uredbi o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS št. 81/2007). S 
predvidenimi sredstvi bo izdelan projekt rekonstrukcije JR za Bevkov trg in  Gregorčičevo ter 
Trubarjevo ulico v Novi Gorici. 
V letu 2012 bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 30.000 EUR za projektiranje 
rekonstrukcij v skladu z strategijo JR MONG, sicer ne bomo uspeli slediti določilom uredbe. 
Za leto 2013 pa je potrebno v ta namen zagotoviti 20.000 EUR. 
 
 
 
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Na področju državne infrastrukture nadaljujemo z izdelavo dokumentacije, ki omogoča 
odpiranje novih investicij . Prav tako nadaljujemo z izgradnjo pločnikov ob državnih cestah 
(pločnik Dornberk-Draga, Ozeljan) in urejanjem avtobusnih postajališč. 
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V povezavi z izgradnjo vodovoda za napajanje Brd iz zajetja Mrzlek poteka izgradnja 
daljinske kolesarske poti od Solkana do Plavi. 
Novo investicijo predstavlja ureditev križišča Šmihel (soinvestitorstvo DRSC) 
 
 
 
Daljinske kolesarske poti 
V povezavi z izgradnjo vodovoda za napajanje Brd iz zajetja Mrzlek (del projekta v okviru 
»Zaščita  vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo Trnovsko–Banjške planote  
in Vipavske doline« - izvaja Občina Brda) je planirana izgradnja daljinske kolesarske poti od 
Solkana do Plav. Kolesarsko pot  Solkan – Plave bo na razpis za EU sredstva prijavila 
država. Sredstva so potrebna za pripravo še manjkajoče dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
 
Obvoznice Solkan (nadaljevanje gradnje + dokončanje)  
Finančno zaključevanje investicije obvoznice Solkan (urejanje zemljiškoknjižnega stanja). 
 
Pločnik Ozeljan II. faza 
Dokončanje pločnika v naselju tako, da bo zgrajen na celotni potezi znotraj oznak naselja, 
kot to zahteva DRSC. 
 
Pločnik Dornberk - Draga  
V letu 2011 izdelava investicijske dokumentacije, odkupi zemljišč in pričetek izvedbe. 
Investicija se zaključi v letu 2013. 
Pri tem je potrebno opozoriti, da je izgradnja pločnikov vezaoa na dokončanje vodovoda. 
 
Krožišče Vojkova – Tolminskih  puntarjev 
Finančna sredstva pokrivajo stroške ureditve izhoda iz podhoda proti Grčni.  
 
Dokumentacija za urejanje državnih cest  
Vključena je dokumentacija za pločnike znotraj naselij ob državnih cestah (po zakonu 
obveza MONG), rekonstrukcijo prometno obremenjenih križišč in rekonstrukcijo kritičnih 
odsekov državne ceste R3- 608 Solkan – Lokve, novih daljinskih kolesarskih poti (z zdelano 
dokumentacijo laže pridobimo DRSC za investiranje).  
V letu 2011 je predvideno 

- Izdelava štetja prometa in prometnih študij za križišči »Tri hiše« in 
»Orlandini«; 

- izdelava idejnega projekta za zahodno obvoznico – projektna naloga, ki jo 
potrdi DRSC (možnost sofinanciranja investicije s strani  Direkcije RS za 
ceste – sestanek 18.2.2011) in geodetski posnetek; 

- Izdelave idejnega projekta za rekonstrukcijo ceste R3-608 Solkan – Lokve (2. 
faza, 1. fazo na odseku od Prevala do odcepa Ravnica izdeluje DRSC – 
sestanek 18.2.2011) – geodetski posnetek. 

V obdobju 2012  - 2014 pa nadaljevane pridobivanja dokumentacije prioritetno za te 
investicije. 
 
Krožišče Rožna Dolina 
Finančno zapiranje investicije v skladu s sporazumom o sofinanciranju z DRSC (stroški 
javne razsvetljave). 
 
Križišče Šmihel - sofinanciranje 
Rekonstrukcija križišča z ureditvijo pasu za leve zavijalce iz smeri Nova Gorica, ureditvijo 
prehoda za pešce, avtobusnih postajališč in pločnikov do njih.  V letu 2011 dopolnitev 
dokumentacije v skladu z recenzijo, ki jo je izvedla DRSC, odkup zemljišč in priprava 
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investicije. V tem letu bo MONG z DRSC podpisala sporazum o sofinanciranju, investicija pa 
se zaključi v letu 2012. 
 
Avtobusna postajališča 
Ureditev najnujnejše vertikalne in horizontalne signalizacije na obstoječih avtobusnih 
postajališčih v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih in  minimalnih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah za projektiranje, 
graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Ul. RS št. 37/2003).  
 
Ureditev ceste Sv. Gora-Grgar 
V letu 2012 smo predvideli sredstva v višini 50.000 EUR za nadaljevanje rekonstrukcije LC 
Sv. Gora – Preški Vrh - Grgar po izdelani tehnični dokumentaciji. V letu  2013 smo predvideli 
sredstva v višini 250.000 EUR za nadaljevanje te investicije. Pri tem pričakujemo tudi 
sofinaciranje skladov EU. 

 

1303 Železniški promet in infrastruktura 
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
07.050 Obveznosti za vzdrževanje nivojskih križanj - železnice 
V zvezi s terjatvami Slovenskih železnic do MONG iz naslova vzdrževanja nivojskih 
prehodov v letih 2001-2003 je bila podpisana izvensodna poravnava, ki predvideva obročno 
odplačilo dolga. Planirana sredstva pokrivajo letne stroške dolga.  
 
07.204 Investicije v železniške prehode 
Sofinanciranje ureditve zavarovanja križanja ulice Pot na breg v Solkanu (dostop do kajak 
centra) z železniško progo z zapornicami v skladu s Pravilnikom o nivojskih prehodih., v 
nadaljevanju pa prehod Saksid. 
  
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
V pripravi je projekt regijskega koncepta za ravnanje z odpadki, ki planira izgradnjo 
regijskega centra za ravnanje z odpadki, skladno z operativnim programom odstranjevanja 
odpadkov s ciljem zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov. Terminski plan  
izgradnje predvideva, da se bodo gradbena dela izvajala v letih 2011 in 2012. S tem 
projektom bomo kandidirali za  sredstva EU skladov. 
Na centralnem odlagališču odpadkov so v tem obdobju predvidena investicijska vlaganja iz 
namenskih sredstev,ki pomenijo sanacijo in posodobitev odlagališča v skladu z okoljsko 
zakonodajo.  
 
Razširitev odlagalnega polja  
Priprava projektne dokumentacije, raziskava tal ter kontinuirano urejanje odlagalnega polja. 
 
Zajem in izraba odlagališčnega plina ter sanacija tesnitve pokrova  
Širitev sistema zajema plinov, ki nastajajo v odlagališču. V postopku je recenzija idejnega 
projekta »uporaba plinov, ki nastajajo v odlagališču za pridobivanje električne energije«. V 
naslednjih letih je predvidena priprava na instalacijo plinskega generatorja za pridobivanje 
električne energije ter  instalacija le-tega. Projekt zajema tudi izvedbo bokov brežin in 
zasaditve. 
 
Sortirni center- reciklažna ploščad na centralnem odlagališču nevarnih odpadkov 
Nova  Gorica  
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Uredili bomo ploščadi za začasno odlaganje zavrnjenih odpadkov, zgradili servisno cesto ob 
zbirnem centru, uredili skladiščne prostore za sekundarne surovine. Predvidena je tudi: 
izgradnja kanalet za odvod meteorne vode z zgornje ploščadi, priprava temeljev sortirne 
linije, asfaltiranje zgornje in nadaljevanje asfaltiranja spodnje ploščadi, nadaljevanje 
izgradnje nadstrešnice stiskalnice in izgradnja opornih zidov. 
 
 
Nadgradnja ČN za čiščenje izcednih vod s sistemom "RO"  
Povečanje zmogljivosti čistilne naprave. Montaža elektro instalacij in razsvetljave, video 
nadzora, montaža sistema za razprševanje koncentrata, izgradnja zadrževalnika, asfaltiranje 
platoja in postavitev ograje (za pridobitev uporabnega dovoljenja). 
Vhodna ploščad 
Nadaljevanje izgradnje kanalizacije, nepretočne greznice, razširitev pralne ploščadi za vozila 
in kontejnerje in izgradnja nadstreška za tehtnico. 
Objekti za požarno vodo  
Planirana je gradnja bazenov s črpališčem in hidrantnega omrežja za požarno vodo. 
Zaledne vode 
Izvedba kanalizacije zalednih vod pod obstoječim odlagalnim poljem. 
Izdelava projektne dokumentacije 
Priprava dokumentacije za izgradnjo sortirnega centra ter za pripravo tehnologije mehansko 
biološke obdelave odpadkov. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
Ključni investiciji na področju ravnanja z odpadno vodo sta izgradnja skupne čistilne naprave 
(občin Šempeter, Nova Gorica in Miren) ter izgradnja ČN Ozeljan. Za obe ČN pripravljamo 
zahtevka za pridobitev sofinanciranja iz EU kohezijskih sredstev. Ostale postavke 
predstavljajo nadaljevanje izgradnje ali rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja in izgradnjo 
čistilnih naprav po naseljih v Mestni občini Nova Gorica  ( ČN BRANIK, ČN Čepovan). 
Kanalizacija Čepovan in ČN 
Izgradnja kanalizacije in ČN v Čepovanu (Prijavljena na cilj 3.) 
Kanalizacija Ozeljan  
Z izgradnjo kanalizacije v Ozeljanu bomo nadaljevali v letu 2012. Investicija bo zaokrožena z 
izgradnjo ČN, za katero pripravljamo zahtevek za EU sredstva (Porečje reke Vipave). 
Kanalizacija Dornberk z okolico 
Izgradnja navezave kanalizacije v Dornberku  na kolektor proti ČN. 
Kanalizacija Šempas  
Izgradnja kanalizacijskega omrežja. Sestavni del zahtevka za prijavo na sredstva EU 
kohezijskega sklada 
Kanalizacija Branik in ČN 
Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja in priprava na gradnjo ČN Branik. 
Kanalizacija Prvačina 
Nadaljujemo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Prvačina. Dokončanje 
kanalizacije Britof in kanalizacije dela vasi na drugi strani železniške proge. S priključitvijo 
posameznih enot na kolektor bomo izgradnjo v tem štiriletnem obdobju zaključili.  
Kanalizacija v Novi Gorici  
Rekonstrukcije delov kanalizacijskega omrežja zaradi poškodb in dotrajanosti. 
Kanalizacija Šmihel 
Kanalizacija Šmihel obsega izgradnjo dveh črpališč in fekalne kanalizacije za naselje 
Livešče.  Fekalna kanalizacija se bo prečrpavala v  ČN Ozeljan. Je sestavni del zahtevka za 
prijavo na sredstva EU kohezijskega sklada 
 
Kanalizacija Pod Škabrijelom 
Začetek gradnje v letu 2013.  
Centralna čistilna naprava mesta Nova Gorica 
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Priprava projektne dokumentacije za gradnjo centralne čistilne naprave ter začetek gradnje.  
 
Upravljanje s ČN in črpališči v poskusnem obratovanju 
Namen porabe: Predvideni stroški pri poskusnem obratovanju ČN in fekalnih črpališč do 
pridobitve uporabnega dovoljenja. 
 
Kanalizacija Sveto 
Ureditev kanalizacije fekalnih voda zaradi zavarovanja lokalnega zajetja pitne vode. 
Varovanje porečja reke Vipave 
Priprava gradbene dokumentacije  in zahtevka za prijavo na sredstva EU kohezijskega 
sklada, ČN za Šempas , Ozeljan , Šmihel, ter kasnejša izgradnja ČN ter manjkajoče 
kanalizacije v Ozeljanu, Šmihelu, Šempasu, Oseku.. 
Kanalizacija Rožna Dolina  
Izgradnja kanalizacijskega omrežja.  
Izdelava projektne dokumentacije 
Priprava dokumentacije za gradnjo kanalizacije, ČN, geodetski posnetki, presoje 
vplivov na okolje, investicijski programi in idejne rešitve v naseljih: Nova Gorica, 
Dornberk, Prvačina, Gradišče nad Prvačino, Ozeljan, Šempas, Osek, Branik , Banjšice, 
Čepovan in Bate.  
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vzpostavitev  in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture na 
območju občine. 
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Vzpostavitev  in redno vzdrževanje evidenc stanja gospodarske javne infrastrukture 
(vodovoda, kanalizacije,  javna razsvetljava, ceste, zelene površine, …) 
 na območju občine v geokodirani obliki z možnostjo pregleda in obdelave podatkov. 
Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 
Izdelava katastrov javne komunalne infrastrukture, vzpostavitev informacijskega sistema in 
vnos katastrov v geografski informacijski sistem – predvideno v letih 2009, 2010 in 2011. Ko 
bo sistem vzpostavljen, bo v naslednjih letih (2012, 2013,…) potrebno redno spremljanje 
sprememb, vnos novih investicij in izdelava poročil. 
 
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039001 Oskrba z vodo 
Podobno kot pri postavki ravnanje z odpadno vodo je tudi na področju oskrbe z vodo 
najpomembnejši projekt Zaščita  vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo 
Trnovsko –Banjške planote in Vipavske doline, ki ga dokončujemo v letu 2011.. S  sredstvi 
za regionalni razvoj se dokončuje izgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda ob naselju 
Šmihel. Ostale postavke predstavljajo nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja in 
vodohranov po naseljih Mestne občine Nova Gorica s poudarkom na zagotavljanju čiste 
pitne vode. 
Dograditev oz. opremljanje obstoječih vodovodov na Banjški planoti 
Zaradi zagotovitve neoporečne pitne vode je potrebno na manjših vodovodnih zajetjih urediti 
pripravo vode. 
Zaščita vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo Trnovsko-Banjške 
planote in Vipavske doline 
Izgradnja vodovodnega omrežja na TB planoti, povečanje zmogljivosti črpanja in zaščita 
vodnega vira Mrzlek v skladu z projektom, ki ga delno financira EU - Kohezijski sklad. 
Vodovod Branik 
V letih 2012 in 2013 bo potrebno rekonstruirati nekatere odseke vodovoda zaradi gradnje 
fekalne kanalizacije in ČN.  
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Vodovod Humarji - Podlaka 
Izgradnja vodovoda. 
Vodovod Ozeljan  
Nadaljevanje izgradnje vodovodnega omrežja. 
Vodovod Dol – Čepovan s črpališčem in vodovod Podčepovan 
Nadaljevanje gradnje v letu 2012. 
Vodovod v Čepovanu 
V skladu s sanacijskim programom je potrebno obnoviti vodovod in urediti priključke ter 
merilna mesta (odločba inšpekcije). 
 
Vodovod  Prvačina 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras vodovodov. 
Vodovod  Dornberk (z zaselki) 
Rekonstrukcija vodovoda zaradi gradnje kanalizacije, ki poteka v bližini tras 
vodovodov.  
Prestavitev vodovoda – Suhi zadrževalnik Pikol  
Nadaljevanje z  deli za pridobitev uporabnega dovoljenja za suhi zadrževalnik Pikol v Rožni 
Dolini. Izgradnja komunalnih objektov na suhem zadrževalniku je skupna investicija, ki jo 
izvajata MOPE  in Mestna občina Nova Gorica. 
Vodovod Gradišče 
Sanacija vodovoda do vodnega hrana. 
Vodovodno omrežje Pod Škabrijelom (Bonetovšče, Fajdigovšče) 
Sekundarno vodovodno omrežje za oskrbo Podškabrijela. 
Vodovod Šmihel 
Nadaljevanje z izgradnjo novega vodovodnega omrežja po projektni dokumentaciji. Izgradnjo 
delno financira EU, sklad za regionalni razvoj. 
Vodovod Milojke Štrukelj 
Obnova dotrajanega vodovoda. 
Vodovod Stara Gora 7-10 
Izgradnja vodovodnega priključka. 
Vodovod Grčna 
Obnova dotrajanega in poškodovanega vodovoda. 
Vodovod v Novi Gorici  
Rekonstrukcija vodovoda je nujna zaradi gradnje kanalizacije, iztrošenosti 
vodovodnega omrežja in predvidenih novogradenj. 
Vodovod Voglarji - Sedovec 
Izgradnje vodovoda  Voglarji – Sedovec. 
Izdelava projektne dokumentacije 
Priprava projektne oz. gradbene dokumentacije za gradnjo vodovodov, geodetski posnetki, 
strokovne podlage, ureditev služnosti, investicijski programi in idejne rešitve.  
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Namen urejanja pokopališč in poslovilnih objektov je izboljšanje standarda pri izvajanju 
pogrebnih svečanosti. Cilj je izgradnja poslovilnih objektov in širitev pokopališč po KS kot 
tudi zaključitev projekta na centralnem mestnem pokopališču v Stari Gori, ki obsega: 
 -zagotoviti primeren standard izvajanja pogrebne svečanosti, 
- zaključitev glavnega objekta s poslovilnimi vežicami, 
- izgradnja kostnice, 
- razširitev žarnega pokopališča, 
- ureditev novih grobnih polj s spremljajočo infrastrukturo, 
- ureditev nove servisne poti s parkirišči – krožna pot, 
- ureditev druge faze dostopne pešpoti.  
  
Pokopališče Stara Gora (izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori) 
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V letu 2011 bomo pridobili gradbeno dovoljenje za širitev žarnega pokopališča na mestnem 
pokopališču v Stari Gori. Naročili bomo dokumentacijo za širitev klasičnega pokopališča za 
nove grobne poljine za kar bomo do konca leta 2011 pridoblli tudi gradbeno dovoljenje. V  ta 
namen smo predvideli sredstva v višini 20.000 EUR.  
V letih 2012 in 2013 smo predvideli sredstva po 250.000 EUR za širitev žarnega 
pokopališča, ki se bo zaključilo v letu 2013. V letu 2013 bomo pričeli tudi s širitvijo klasičnega 
pokopališča,ki bo zaključeno v letu 2014, ko  smo predvideli  v ta namen sredstva v višini 
100.000 EUR. 
 
 
Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti 
Višina sredstev: 140.000 EUR za leto 2011. 
Sredstva so namenjena  širitvi pokopališč, obnovi in gradnji mrliških vežic po KS. 
S predvidenimi proračunskimi sredstvi za leto 2011  bomo nadaljevali naslednje aktivnosti:  
V Prvačini je  in Šempasu sta objekta v fazi tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega 
dovoljenja. V Vitovljah je poslovilni objekt zaključen. Zaključujejo se dela   zunanje ureditve. 
Do konca aprila pričakujemo uporabno dovoljenje. S preostalimi finančnimi sredstvi bomo 
nadaljevali z rekonstrukcijo vežice na pokopališču v Dornberku in jo tudi v tem letu zaključili. 
Nadaljevali bomo s kompletacijo žarnega pokopališča v Solkanu. Vzporedno pa bodo 
potekale aktivnosti urejanja dokumentacije za širitev pokopališča pri sv. Trojici v Kromberku. 
Pričeli bomo tudi s pripravljalnimi deli za gradnjo poslovilnega objekta v Ozeljanu. 
V letu 2012 smo predvideli sredstva v višini 170.000 eur v tem letu bi zaključili dela na 
Žarnem pokopališču v Solkanu, izvajali širitev pokopališča pri SV. Trojici v Kromberku, gradili 
poslovilni objekt v Ozeljanu, sanirali vežico v Ravnici.  
V letu 2013 smo predvideli sredstva za gradnjo poslovilnega objekta v Ozeljanu, za širitev  
pokopališče v Prvačini in Vitovljah ter za  zaključna dela pri širitvi pokopališča v Kromberku. 
V letu 2014 smo predvideli sredstva po 170.000 EUR. S predvidenimi sredstvi bi nadaljevali 
z gradnjo vežice v Ozeljanu in izvajali  širitev  pokopališče v Prvačini in Vitovljah. Pričeli 
bomo tudi z aktivnostmi za gradnjo Vežice v Gradišču nad Prvačino in v Braniku. 
Naročali bomo tudi manjkajočo tehnično dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj za 
izvedbo zgoraj navedenih investicij (velja za leto 2011,2012, 2013 in 2014).   
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
Namen izvajanja nalog v okviru te postavke je doseči primeren standard urbanega okolja. 
 
Ureditev Borovega gozdička 
Ureditev bajerja in izgradnja mostičkov. 
 
16030004 Praznično urejanje naselij 
S praznično okrasitvijo mesta in naselij želimo izboljšati izgled mesta in naselij v času 
prazničnih dni. 
Naš cilj  je postopna nabava novih okraskov, saj je večina obstoječe opreme last HIT-a in je 
dotrajana in energetsko potratna. Prav tako tudi nabava novih zastav in drogov 
Za leto 2011redvideli smo sredstva v višini 40.000 EUR 
Sredstva za božično-novoletno okrasite in nabavo ter izobešanje zastav ob praznikih 
V letu 2012 smo predvideli sredstva v višini 80.000 EUR, saj  je  zaradi dotrajanosti , 
energetske potratnosti potreben nakup velikega dela novih okraskov za krasitev mesta. 
Podobno bo v letih 2013 in 2014, ko smo predvideli sredstva po 60.000 EUR, le da bo v tem 
primeru nakup opreme manjši pretežno bodo sredstva porabljena za montažo, vzdrževanje, 
demontažo in skladiščenje do naslednje sezone manjšem obsegu ter za nabavo 
nadomestnih zastav  in  sprotno praznično izobešanje zastav. 
 
Hortikulturna ureditev mesta  
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V leto 2011 smo predvideli sredstva  hortikulturno ureditev  mesta v višini 50.000EUR. 
Nadaljevali bomo z zasaditvijo vrtnic, drevoredov in nadomestnih dreves, zasaditev korit z 
enoletnicam, z odstranitvijo dreves in panjev ter sanacijo zelenic. 
V letih 2012 in 2013 smo predvideli sredstva po 90.000 EUR letno v letu 2014 pa sredstva v 
višini 100.000 EUR. 
Poleg aktivnosti ki so navedene za leto 2011 bomo v skladu z odlokom o urejanju in čiščenju 
javnih površin naročali tudi načrte zasaditev. In po teh načrtih tudi izvajali zasaditve v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi. 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna) 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)  
Nakup in urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju 
občine. 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Urejanje zemljišč za potrebe izgradnje in delovanja javne infrastrukture na območju občine. 
Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring,  nove izmere in dograditev komunalne 
infrastrukture) 
Sredstva so namenjena sofinanciranju novih zemljiško katastrskih  izmer za naselja na 
območju Mestne občine Nova Gorica, za sanacijo in dograditev komunalne infrastrukture, 
inženiring in strokovni nadzor investicij ter za opremljanje s komunalno infrastrukturo. 
Programi opremljanja 
Sredstva so namenjena za izdelavo programov opremljanja na območjih, ki se urejajo z 
OPPN. V izdelavi je 21 OPPN, za katere je predvidena tudi izdelava programov opremljanja 
in sicer 7 v letu 2010, ostali v naslednjih letih, predvideva se zmanjšanje obsega izdelave 
OPPN, več sprememb in dopolnitev, s tem pa tudi spremembe in dopolnitve programov 
opremljanja. 
Projektna dokumentacija (študije in idejne zasnove komunalne infrastrukture) 
Sredstva so namenjena za izdelavo predhodnih študij in projektne dokumentacije IDZ na 
območjih, predvidenih za komunalno urejanje, v obdobju 2010 do 2013 je to IDZ 
dokumentacija kot osnova za izdelavo programov opremljanja, kjer še ni bila izdelana v 
postopku priprave OPPN ter spremembe in dopolnitve dokumentacije.  
16069002 Nakup zemljišč 
Nakup zemljišč, potrebnih za urejanje in izgradnjo komunalne infrastrukture. 
Nakup zemljišč in stavb 
Nakup zemljišč in stavb, potrebnih za urejanje in izgradnjo komunalne infrastrukture. 
Predvsem so to zemljišča, ki v naravi predstavljajo ceste in kjer se ureja katastrsko stanje z 
zemljiškoknjižnim. V letih 2011 do 2013 je predvideno tudi urejanje zemljiškoknjižnega stanja 
ostale infrastrukture. 
 
 
8 - OKOLJE IN PROSTOR 
 
 
Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve 
Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 
Proračunska postavka: 08.002 Evropski okoljski projekti  

 Adria A 
 
Proračunska postavka služi za izvedbo načrtovanih nalog v okviru projekta ADRIA A – 
Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja, ki je bil odobren v letu 2009 v okviru 
programa Cilj 3 Evropske unije – strateški projekti in se je začel izvajat  1.1.2010 ter bo trajal 
do 31.12.2013. Mestna občina Nova Gorica v tem obdobju lahko načrtuje porabo sredstev 
za izvedbo nalog v višini 40.000 EUR. Od tega zagotovi iz lastnih virov 2.000 EUR, 4.000 
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EUR prispeva proračun RS ostalo pa pridobimo iz evropskega sklada. V letu 2010 smo 
porabili približno 300 EUR za organizacijo prvega sestanka slovenskih partnerjev.  
 
Proračunska postavka: 08.015 EuropeAid – We Are the Planet 
 
Proračunska postavka služi za delo na projektu We are the planet – Mi smo planet, ki je bil 
odobren v okviru programa EuropeAid v začetku letošnjega leta. Projekt bo trajal tri leta z 
začetkom 1. februarja 2011  in predvidenem zaključkom 31. januarja 2014. Predvideni 
stroški za izvedbo projekta v vseh treh letih bodo znašali 190.395 EUR. Od tega je 
predvideno sofinanciranje MONG v višini 25% to je 47.598 EUR, ki je lahko tudi prispevek v 
lastnem delu. Projekt se je šele začel in je v sredini marca predviden prvi sestanek vseh 
partnerjev z vodilnim partnerjem, kjer bodo bolj natančno opredeljene vse aktivnosti in 
sredstva po posameznih letih izvajanja projekta. 
 
 
9 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ 
 
Področje 11 : Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo 
 
Program1102 : Reforme kmetijstva in živilstva 
 
 
Podprogram 11029001 : Strukturni ukrepi v kmetijstvu in  živilstvu 
 
Proračunska postavka 09005 :Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj 

kmetijstva  
 
Namen spodbud za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva: 
Spodbude za urejanje zemljišča, pospeševanje in razvoj kmetijstva v obliki državnih pomoči 
spodbujajo investicije na področju pridelave in predelave hrane ter nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega 
razpisa v skladu z nameni iz Odloka o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in 
investicije v kmetijstvu in podeželju v mestni občini Nova Gorica. Višji delež pomoči v okviru 
razpoložljivih sredstev bodo prejele čiste kmetije in kmetijska gospodarstva na območjih z 
omejenimi dejavniki. Prioriteta ukrepov bo določena z javnim razpisom. 
 
Cilji spodbud so: 

 izboljšati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu; 
 povečati učinkovitost in konkurenčnost; 
 zagotoviti primerni dohodek za kmetijska gospodarstva in podeželsko prebivalstvo; 
 spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. 

 
Spodbude po skupinskih izjemah so namenjena so za naslednje ukrepe: 

 kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo 

 zavarovalne premije 
 arondacije 
 kakovostne kmetijske proizvode 
 tehnične podpore. 

 
Spodbude po pravilu »de minimis« pa so namenjene sofinanciranju naslednjih ukrepov: 

 dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 
 nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih 
 trženju kmetijskih proizvodov in storitev.  
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Podprogram 11029002 : Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Proračunska postavka 09053: Kovaški muzej 
 
Namen projekta:  
Vrednost projekta v skladu z investicijsko dokumentacijo znaša 528.000 EUR.. V lanskem  
letu smo za obnovo objekta pridobili gradbeno dovoljenje in pripravili prijavno dokumentacijo. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno objavlja razpise za ohranjanje in 
izboljšanje dediščine podeželja. Projekt se sofinancira  v višin 85%. V letošnjem letu bomo 
kandidirali na razpis ministrstva oziroma na razpis norveškega sklada in sicer glede na 
razpisne pogoje. Postavko smo zaradi zahtev razpisa uvrstili v proračun in Načrt razvojni 
programov za obdobje 2011-2014- . sredstva v okviru postavke so namenjena za stroške 
prijave na razpise. 
Namen projekta je ureditev in ohranjanje kulturne dediščine na podeželju 
 
Cilji projekta so: 

 povečati prepoznavnost našega podeželja tudi z ureditvijo in ohranjanjem kulturne 
dediščine 

 ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne 
kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 

 
Status projekta: v pripravi na razpis 
 
Proračunska postavka 09053:  Tematske poti in pešpoti po Trnovski in Banjški planoti 
 
Namen projekta:  
 Projekt predvideva ureditev 8 pešpoti na območju naselja lokve, Čepovan, Lazna, Nemci in 
Podgozd. Ureditev in čiščenje poti zajema odstranitev zarasti , odstranitev fizičnih preprek na 
poti in utrjevanje izpostavljenih mest. Poti se bo uredilo s krajevno tipiko, v skladu z okoljem. 
V investicijo je vključena tudi postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel ter ureditev 
počivališč s klopmi. Trenutno sta urejeni le 2 poti v skupni izmeri 18 km, vendar tudi ti  dve 
poti sta potrebni minimalnega posega kot je ureditev ustreznega označevanja. Pri ostalih 6 
poteh pa je potreben večji poseg in sicer glede na traso poti in njeno prehodnost. Prijavna 
dokumentacija je pripravljeno, čakamo še soglasje Sklada kmetijskih zemljišč. Investicijo 
bomo prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Investicijo smo 
uvrstili v proračun in Načrt razvojnih programov zaradi zahtev razpisa. Sredstva bomo 
namenili za kritje stroškov dokončne prijave na razpise 
Namen projekta je ureditev in ohranjanje kulturne dediščine na podeželju 
 
Cilji projekta so: 

 povečati prepoznavnost našega podeželja tudi z ureditvijo turistične infrastrukture 
 ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne 

kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 
 

Status projekta: v pripravi na razpis 
 
Proračunska postavka 09009:  Taborska hiša 
 
Namen projekta:  
 
Nadaljevanje projekta "Revitalizacija naselja Tabor" uresničuje ukrep  izboljšanja kakovosti 
življenja na podeželju in ukrep povečanja razvojnih in zaposlitvenih možnosti. Mestna občina 
Nova Gorica je lastnica Potarjeve hiše v naselju Tabor, za katero smo v letu 2010 pridobili 
gradbeno dovoljenje za obnovo in adaptacijo. Sredstva na tej postavki bodo porabljena za 
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pripravo dokumentacije za kandidiranje na javnem razpisu za pridobitev sredstev za obnovo 
Potarjeve hiše. 
 
Cilji projekta so: 

 povečati prepoznavnost našega podeželja tudi z ureditvijo zgodovinske kulturne 
dediščine 

 ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne 
kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 

 
Status projekta: v pripravi na razpis 
 
Proračunska postavka 09040:     Zeliščni center 
 
Namen projekta:  
Stavba, v kateri deluje Zeliščni center, je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Zeliščni center 
Grgarske Ravne ima v najemu TŠC Nova Gorica, ki v centru izvaja s projektom predvidene 
dejavnosti in sicer: predelavo in prodajo pridelkov in izdelkov iz zelišč, sadežev in gliv, 
trženje le-teh, promocijo in izobraževanje. V objektu so dokončani in opremljeni prostori v 
delu pritličja, v katerem deluje Zeliščni center. Za dokončno ureditev pritličja objekta je 
potrebno urediti še sanitarije in prostore bivšega bifeja. Sredstva so namenjena ureditvi 
sanitarij v zeliščnem centru, vzdrževalnim delom v objektu in promociji centra. 
 
Cilji projekta so: 
 

 zboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje razvojnih in 
zaposlitvenih možnosti; 

 podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu; 
 spodbuditi diverzifikacijo podeželja; 
 povečati prepoznavnost našega podeželja; 
 ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne 

kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 
 

Status projekta: v izvedbi 
 
Proračunska postavka 09050: Program LEADER-Energija okusov Šempas,  Ozeljan,                                  
                                                    Vitovlje, Šmihel, Osek 
 
Namen projekta 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2009 pridobila sredstva iz programa LEADER za 
izvedbo projekta Energija okusov. Prva faza projekta je bila izvedena v letu 2010 in sicer: 
izdelava tržno–strateškega dela projekta, oblikovanje celostne podobe, izvedba delavnic, 
prireditev in strokovne ekskurzije, priprava in tisk prospekta Energija okusov ter enotno 
trženje, podpora in promocija proizvodov in storitev 2010 za 4 projektne aktivnost 
(tradicionalne prireditve) ter izdelava plakatov, transparentov in vabil. Druga faza projekta 
zajema naslednje aktivnosti: izvedbi novih vsebin tradicionalnih prireditev, enotno trženje, 
podpora in promocija proizvodov in storitev 2011, izvedba delavnice za spominek območja, 
izvedba skupne prireditve, nova akcija z delovnim naslovom Povabilo k mizi, izdelava 3 
stojnic ter izdelava 5 plakatov. Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi druge faze 
projekta. 
 
Energija okusov je združiti dosedanje aktivnosti na območju projekta in jih posodobiti v 
enotnem projektu: 

 povezava tradicionalnih prireditev na območju projekta; 
 oživitev kulturne dediščine; 
 oblikovanje in izdelava promocijskih materialov. 
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Cilji projekta: 

 izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje razvojnih in 
zaposlitvenih možnosti; 

 podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu; 
 spodbuditi diverzifikacijo podeželja; 
 povečati prepoznavnost našega podeželja; 
 ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne 

kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 
 
Status projekta: v izvedbi 
 
Proračunska postavka 09046:  Program LEADER – Zaloški bajer 
 
Namen projekta: 

 ohranitev mokrišč; 
 ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, vezanih na mokrišča; 
 obogatiti ponudbo območja. 

 
V preteklih desetletjih so mokrišča veljala za nepotrebno izgubo obdelovalnih površin, 
medtem ko se danes vse bolj zavedamo njihovega pomena z vidika ohranjanja biotske 
pestrosti, pa tudi kvalitete človekovega okolja. Zaloški bajer je zaradi lahke dostopnosti 
zelo primeren za učilnico v naravi, kjer bodo obiskovalci in prebivalci Zalošč spoznavali 
različne rastlinske in živalske vrste, vezane na mokrišča. Mestna občina Nova Gorica je v 
letu 2009 pridobila sredstva iz programa LEADER za izvedbo projekta »Zaloški bajer – 
učilnica v naravi«. Prva faza projekta je bila izvedena v letu 2010 in sicer: čiščenje 
bajerja in okolice, popis rastlinstva in živalstva, načrt interpretacije in posnet je bil film o 
bajerju. Druga faza projekta zajema naslednje aktivnosti: izdelava publikacije o Zaloškem 
bajerju, organizacijo in izvedbo delavnic in vodenih ogledov bajerja, izvedbo in postavitev 
pojasnjevalnih tabel na info točki ter kioska z inetraktivnimi vsebinami, izdelava in 
postavitev spletne strani ter promocija učilnice v naravi preko filma in prispevkov v raznih 
medijih. Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi druge faze projekta. 

 
Cilji projekta: 

 izboljšati kakovost življenja na podeželju ter spodbuditi povečanje razvojnih in 
zaposlitvenih možnosti; 

 podpirati mikro podjetništvo in razvojne programe v kmetijstvu; 
 spodbuditi diverzifikacijo podeželja; 
 povečati prepoznavnost našega podeželja; 
 ustvariti pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne 

kulturne krajine, naravne ter kulturne dediščine ter biotske pestrosti. 
 
Status projekta: v izvedbi 
 
 
Področje 14 : gospodarstvo 
 
Program 1402 : Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
Podprogram 14029001 : Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
Proračunska postavka 09024:  Neposredne regionalne spodbude -  Regionalna 

štipendijska shema 
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Namen in cilji projekta: 
V okviru regijske štipendijske sheme se sofinancirajo štipendije dijakov in študentov, ki se 
šolajo za poklice, po katerih delodajalci v regiji povprašujejo, prioritetno pa za razvojne 
potrebe in perspektivne poklice v posamezni razvojni regiji.  Štipendijo posameznega dijaka 
ali študenta financira Javni sklad RS  za razvoj kadrov in štipendije(50%), delodajalec(30%) 
in občina kjer je sedež delodajalca(20%).    
 
Cilj projekta: študij poklicev, po katerih delodajalci v regiji povprašujejo.    
 
 
Proračunska postavka 09027 : Državna pomoč po pravilu »De minimis« Finančne 
spodbude v gospodarstvu 
 
Namen spodbud: 
 
V skladu z Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva, Mestna občina 
Nova Gorica na podlagi javnih razpisov subvencionira začetne investicije in investicije v 
razširjanje dejavnosti in razvoj – nakup strojev in opreme, sofinancira upravičene stroške za 
pridobitev patenta, stroške za zaščito blagovne znamke in stroške za raziskovalne projekte, 
ki so namenjeni razvoju novih produktov. Poleg tega sofinancira še priprave projektov 
povezovanja podjetij in stroške prijav podjetij na mednarodne razpise. V letu 2010 smo 
sofinancirali 23 začetnih investicij, 8 projektov inovacij , 10 podjetjem pa smo sofinancirali 
udeležbo na sejmih.  
Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja se bo glede na 
razpoložljiva sredstva odločila katere ukrepe bo subvencionirala v letu 2011. 
 
Cilji projekta: 
Cilji projekta so razvoj novih proizvodov in storitev ter promocija podjetnikov na sejmih doma 
in v tujini. 
 
Proračunska postavka 09003 : Državna pomoč po pravilu »De minimis« Nova delovna  
                                                     mesta in samozaposlitve  
 
Namen spodbud: 
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so namenjena za samozaposlitve 
brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, zaposlitev težje 
zaposljivih oseb, zaposlitev oseb, ki jim je to prva zaposlitev in zaposlitev oseb, katerih poklic 
spada med suficitarne poklice.  
 
Cilji projekta: 
Cilji projekta so nova delovna mesta in zaposlitev težje zaposljivih skupin  
Proračunska postavka 09020:  Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške: 
 
Namen projekta:  
 
Cilji projekta:   
 
Proračunska postavka 09048: Izgradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
 
Namen projekta: 
Namen projekta je izgradnja ali posodobitev medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki bodo 
izboljšali kakovost in učinkovitost izvajanja izobraževanj in usposabljanj za učence, dijake, 
študente, zaposlene, brezposelne, občane in drugo zainteresirano javnost. Ti centri 
ustvarjajo tudi pogoje za zaposlitve strokovnjakov različnih profilov v podjetjih lokalnega 
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okolja in omogočajo izvajanje skupnih razvojnih projektov, pri katerih sodelujejo podjetja in 
izobraževalna sfera. 
 
Cilji projekta 
Z izgradnjo sodobno opremljenega MIC-a bi celotna Goriška regija pridobila sodobno 
opremljene učne delavnice, laboratorije za vse branže, kjer se bo praktično usposabljanje 
dijakov,  študentov  in ostalih ciljnih skupin lahko veliko kvalitetnejše izvajalo. 
 
Status projekta: projekt je v izvedbi  
 
Program 1403 : Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva    
 
Podprogram 14039002: Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
Proračunska postavka 09045  Turistični razvoj Lokvi   
 
 
Namen projekta. 
Odkup prostora v objektu stare Pošte v Grgarju; dokončanje ureditve večnamenskega 
turističnega prostora v Grgarju za potrebe krajanov Grgarja. Odkup prostora se predideva v 
letošnjem letu. 
 
Ureditev večnamenskega športno rekreacijskega prostora na Lokvah:projekt zajema ureditev 
športno rekreacijskih površin oziroma športnega parka Dolinca na Lokvah. Na tej lokaciji se 
razteza ravna travnata površina, ki je primerna za ureditev nogometnega igrišča. S tem bi 
omogočili treninge in organiziranje priprav za nogometne ekipe. Poleg nogometnega igrišča 
je v planu še ureditev igrišča za odbojko na mivki in igrala za otroke. Ureditev 
večnamenskega športnega prostora se planira za leto 2012.. Za ureditev tovrstnih prostorov 
trenutno ni nobenih razpisov. 
 
Cilj projekta 
Cilji projekta je popestritev športne ponudbe na Lokvah in ureditev turistične in športne 
infrastrukture na podeželju  
 
Status projekta;  v pripravi  
 
 
10 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
 
10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 
Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je predvidena v letih 2011, 2012 
in 2013. Razmerje financiranja med Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica in 
Mestno občino Nova Gorica je 50 : 50. Investicija je v fazi urejanja lastništva zemljišča, kjer 
je predvidena gradnja. Sredstva v proračunu mestne občine v letu 2011 so namenjena za 
začetek izvajanja aktivnosti. Zaključek investicije je načrtovan v letu 2013. 
 

10156  Obnova Vile Bartolomei v Solkanu 
V letu 2011se je pričela izgradnja nove upravne stavbe za potrebe javnega zavoda Goriški 
muzej Kromberk – Nova Gorica ob Vili Bartolomei v Solkanu. Letos bodo zgrajene pisarne 
za strokovne delavce in upravo, čitalnica, muzejske knjižnica, arhiv, filmoteka in fototeka. 
Večji del sredstev za 1. fazo projekta je bilo pridobljenih na petem javnem razpisu za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru krepitve regionalnih razvojnih 
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potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete - Razvoj regij. Faza 1 bo zaključena v 
letu 2012. 
V prihodnjih letih pa je predvidena izgradnja 2. faze - izgradnja restavratorskih delavnic in  3. 
faze - ureditev muzejskega parka, rozarija, izgradnja predavalnice in razstavnih prostorov. 
Nov muzejski center bo razbremenil sedanje prostore muzeja na gradu Kromberk, ki jih bo 
nato lahko v celoti namenili za muzejsko in drugo kulturno dejavnost, v urbanističnem in 
kulturnem pogledu pa bi povezal Solkan in Novo Gorico. 
 
10059  Športna dvorana v Prvačini  
Investicija Izgradnje telovadnice v Prvačini je bila v letu 2007 zaključena. V mesecu januarju 
2008 je bila opravljena primopredaja objekta, ki smo ga nato s pogodbo dali 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 potrebno skladno z 
amortizacijskim načrtom letno zagotoviti sredstva za odplačilo. 
 
10144 Vrtec Ciciban v Novi Gorici 
Z izbranim izvajalcem (Final d.d.) je bila v letu 2010 sklenjena pogodba za izvajanje 
gradbenih del v višini 1.042.767,27 EUR. 
Pričakujemo, da bo rekonstrukcija in dozidava in opremljanje vrtca Ciciban zaključeno v prvi 
polovici leta 2011 zato planiramo, da se bo program na novi lokaciji začel izvajati 
01.09.2011.  
 
10125  Vrtec Prvačina 
Z izbranim izvajalcem (Marc GP d.o.o.) je bila v letu 2010 sklenjena pogodba za izvajanje 
gradbenih del v višini 826.811,90 EUR. 
Pričakujemo, da bo rekonstrukcija, obnova in opremljanje obstoječega vrtca v Prvačini 
zaključeno v prvi polovici leta 2011 zato planiramo, da se bo program na novi lokaciji začel 
izvajati 01.09.2011.  
 
10129 Vrtec Julke Pavletič v Solkanu 
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila na Upravno enoto Nova Gorica vložena v 
decembru 2010, zato pričakujemo, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje v mesecu marcu 
2011. Postavka je namenjena za potrebe prijave na pričakovane razpise. Izvedba investicije 
je predvidena v letu 2012. 
 
10087 Športna dvorana v Novi Gorici 
Za športno dvorano v Novi Gorici je potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za 
najem s postopnim odkupom. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2016. 
 
 
10121  Prizidek šole Ledine 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične šole Ledine.  
Postavka je namenjena za potrebe prijave na pričakovane razpise in za izvedbo javnega 
naročila za izvedbo gradbenih del. Izvedba investicije je načrtovana v letih 2012 in 2013. 
 
10126  Prizidek pri OŠ Frana Erjavca 
Sredstva v letu 2011 so namenjena za ureditev dostopa in garderob prve triade. V naslednjih 
letih so sredstva predvidena za bodoče faze vse do dokončne ureditve leta 2014. 
 
10153 Telovadnica Dornberk 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječe strehe na šolski telovadnici. 
Postavka je namenjena za potrebe prijave na pričakovane razpise. 
 
10158  Investicija Glasbena šola Nova Gorica – II. faza 
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Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječega dela stavbe. Začetek 
gradbenih del je odvisen od pridobitve sredstev iz drugih virov. Izvedba investicije je 
predvidena v letih 2012 in 2013. 
 
10096  Stroški nakupa stavbe Univerze v Novi Gorici 
Nadaljevali bomo izvajanje sklenjene pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a v Rožni 
dolini, kjer ima sedež Univerza v Novi Gorici. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2013. 
 
10097  Park znanja 
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2010 izvedla vse obveznosti v zvezi z investicijo 
Študentski dom v Novi Gorici, ki so določene v pogodbi z Ministrstvom za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo. Del planiranih sredstev v proračunu bo namenjen za plačilo 
investicijskega programa, ki je finančna obveznost Mestne občine Nova Gorica, ostala 
sredstva pa bodo namenjena za izdelavo OPPN Park znanja. Predlog odloka bo posredovan 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predvidoma še pred začetkom poletnih šolskih 
počitnic. Seveda pa je za dokončen sprejem odloka potrebno najprej sprejeti OPN. 
 
10104 Investicija v bivalne enote - VDC  
Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve. Lastništvo zemljišča, kjer je predvidena gradnja, je urejeno – Mestna 
občina Nova Gorica in Republika Slovenija sta knjižena vsak do polovice zemljišča. Gradnja 
poteka in bo zaključena predvidoma konec leta 2011. Finančno bo investicija zaključena leta 
2012. 
 
 
Mestnemu svetu predlagam, da se seznani z Odlokom o proračunu Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2011 – Splošni in posebni del, Načrtom razvojnih programov, Letnim načrtom 
pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 in Letnim načrtom razpolaganja s 
stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 z obrazložitvami in ga po obravnavi sprejme. 
 
 
 
 
Pripravili:         Matej Arčon 
Vida Štucin            ŽUPAN 
in skrbniki posameznih 
proračunskih postavk 
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