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UVOD  

 

 

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 

spremembe – v nadaljevanju ZJF) v 63. členu določa način in vsebino poročila o izvrševanju 

proračuna v prvem polletju, ki ga mora župan v juliju pripraviti, ter ga posredovati 

občinskemu svetu v obravnavo.  

 

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

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

• poročilo o zadolževanju, 

• oceno realizacije do konca leta, 

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

plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 

• poročilo o prerazporejanju proračunskih sredstev, 

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

porabi sredstev proračunske rezerve, 

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

ukrepov. 

 

Poročilo o izvrševanju proračuna MO Nova Gorica za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 

30.6.2020 sestavljajo Splošni del proračuna in Posebni del proračuna z obrazložitvami. 

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

proračunu za tekoče leto, veljavnem proračunu in realizaciji proračuna v obdobju od 1.1. do 

30.6.2020 ter indeks s primerjavo med realiziranim in veljavnim proračunom. Kot veljavni 

proračun na dan 30.6. je prikazan sprejeti rebalans, ki je bil potrjen na mestnem svetu 

24.6.2020 in velja od objave dalje, tako da veljavni proračun istočasno predstavlja trenutno 

oceno realizacij proračuna do konca leta.  

 

Splošni del 

V poročilu o izvrševanju splošnega dela proračuna za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 

30.6.2020 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu, ločeno 

za posamezne bilance: 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 

B. Račun finančnih terjatev in naložb  

C. Račun financiranja. 

 

Posebni del 

V poročilu o izvrševanju posebnega dela proračuna za leto 2020 za obdobje od 1.1. do 

30.6.2020 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z 

obrazložitvami porabe sredstev in razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim 

proračunom. 
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Proračunski uporabniki so Mestni svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, 

Medobčinska uprava MO Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda ter posamezne 

Krajevne skupnosti. 

 

Proračunski izdatki so znotraj finančnih načrtov, skladno s programsko klasifikacijo, 

razvrščeni v: 

1. področja proračunske porabe 

2. glavne programe 

3. podprograme 

 

Področja proračunske porabe so naslednja: 

01 POLITIČNI SISTEM 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

14 GOSPODARSTVO 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

19 IZOBRAŽEVANJE 

20 SOCIALNO VARSTVO 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. 

 

 

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

namenu porabe (Priloga 2). Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 

je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in se uporablja z namenom omogočanja 

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

01 JAVNA UPRAVA 

02 OBRAMBA 

03 JAVNI RED IN VARNOST 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

05 VARSTVO OKOLJA 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 

07 ZDRAVSTVO 

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 

DRUŠTEV, 

ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 

09 IZOBRAŽEVANJE 

10 SOCIALNA VARNOST. 

 

Proračun za leto 2020 je Mestni svet MO Nova Gorica sprejel po drugi obravnavi na seji dne 

19. decembra 2019, tako da se je njegovo izvrševanje pričelo s 1.1.2020. Izvajanje proračuna 

so močno zaznamovale izredne razmere povezane z razglasitvijo epidemije nalezljive 

bolezni Covid-19. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer, ki so nastale v času epidemije 

in so v prvi fazi močno vplivale predvsem na prihodkovno stran proračuna, je župan 

17.4.2020 sprejel sklep, s katerim je začasno zadržal izvrševanje proračuna za 45 dni. Po 

podrobnejšem pregledu obstoječe situacije in ob upoštevanju spremenjenih okoliščin, ki so 

vplivale tako na prihodkovno in posledično tudi na odhodkovno stran, je bil pripravljen 

Odlok o prvem rebalansu proračuna MO Nova Gorica za leto 2020, ki je bil potrjen na seji 

24. junija 2020. Z rebalansom so se predvideni prihodki proračuna v skupnem znižali za 

3,160 mio EUR, predvideni odhodki pa za 2,822 mio EUR. 

 

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

prvi polovici leta 2020 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega 

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

 

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019, ki so se prenesla v leto 2020 je znašalo 1,142 

mio EUR, od tega je bilo 776 tisoč EUR proračunskih sredstev, preostala sredstva v višini 

366 tisoč EUR pa so predstavljala prenose vseh krajevnih skupnosti Prenesena sredstva so 

bila ob pripravi rebalansa vključena v posamezne finančne načrte. 

 

Župan je v skladu z 8. členom Odloka o proračunu MO Nova Gorica za leto 2020, sprejel 

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

dovoljenih omejitev uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah, zaradi potreb 

izvrševanja proračuna. Prerazporeditve med postavkami v prvem polletju so posebej 

razvidne v Prilogi 1. Iz splošne proračunske rezervacije je župan prerazporedil 7.500 EUR 

na postavko 09004 – Prispevek za izvajanje programa javnih del, za dodatno financiranje 

programa javnih del za invalide. Največ prerazporeditev je bilo opravljenih med konti 

znotraj proračunskih postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski 

klasifikaciji.  
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Namenski prejemki, ki v letu 2019 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračuna za leto 

2020 in znašajo skupno 432 tisoč EUR. Po namenu so sredstva sledeča: taksa za odpadne 

vode 199 tisoč  EUR, investicijski evro - Komunala 178 tisoč EUR, koncesijska dajatev za 

divjad 14 tisoč EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 5 tisoč EUR ter koncesijska 

dajatev za posek gozdov v višini 36 tisoč EUR. 

 

V prvem polletju ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna. 

 

Dolgoročnega zadolževanja, unovčenja poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova 

poroštev v prvem polletju ni bilo. Zaradi upada proračunskih prihodkov in negotove situacije 

v času razglašene epidemije, je bila sklenjena pogodba o likvidnostnem zadolževanju, po 

kateri so bila v prvem polletju črpana sredstva v višini 500 tisoč EUR, ki jih bo potrebno 

vrniti do konca leta. 

 

Vse zapadle obveznosti iz leta 2019 so bile v celoti poravnane že v letu 2019, tako da plačilo 

neporavnanih obveznosti iz preteklega leta ni bilo potrebno.  

 

Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2020 so bile poravnane v celoti, razen štirih 

nepotrjenih računov v skupni vrednosti 17.690,01 EUR.  

 

Zapadle terjatve do kupcev na dan 30.6.2020 znašajo 1,153 mio EUR. Od tega je zapadlost 

odprtih kratkoročnih terjatev glede na dinamiko naslednje; do 30 dni 282 tisoč EUR, od 31 

do 60 dni 282 tisoč EUR, od 61 do 90 dni 285 tisoč EUR, od 91 do 180 dni 300 tisoč EUR, 

od 181 dni in več pa 4 tisoč EUR. 

 

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

višini 14,516 mio EUR, odhodkov v višini 13,774 mio EUR ter proračunski presežek v višini 

742 tisoč EUR. Račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje sredstev. V računu 

financiranja je izkazano likvidnostno zadolževanje v višini 500 tisoč EUR, odplačila 

dolgoročnih obveznosti v višini 702 tisoč EUR ter pozitivna sprememba stanja sredstev na 

računih v višini 540 tisoč EUR. Ob upoštevanju stanja sredstev na računih na dan 31.12. 

preteklega leta, ki je znašalo 1,142 mio EUR znaša stanje sredstev na računih proračuna na 

dan 30. 6. 2020  1,682 mio EUR. 

 

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

prvih petih mesecev leta. To pomeni, da so bila lahko dela oz. storitve v prvem polletju že 

naročena oziroma izvedena, vendar računi zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso 

zapadli v plačilo. Določeni zamiki so nastali zaradi 45 dnevnega zadržanja izvrševanja 

proračuna, s katerim se je začasno zaustavilo prevzemanje novih obveznosti in izvajanje 

novih postopkov oddaje javnih naročil, ki ne spadajo med nujne naloge občine. Največje 

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

dolgotrajnih postopkov prihaja do realizacije v drugi polovici leta.  

Večina investicijskih transferov naj bi bila realizirana v drugi polovici leta. Del sredstev se 

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

zavodih, kjer se izvajajo investicije pretežno v času poletnih počitnic. Podrobnejša 

obrazložitev za posamezno investicijo je podana v posebnem delu v okviru proračunske 

postavke in pripadajočega NRP projekta. 
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V posebni prilogi (Priloga 3) je prikazano številčno stanje investicijskih projektov, katerih 

vrednost je v veljavnem proračunu višja od 100.000 EUR ter večji, predvideno sofinancirani 

projekti v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in Dogovora za razvoj 

regij (DRR), kljub temu da je njihova planska vrednost v tekočem proračunu nižja od 

100.000 EUR. V tabeli je poleg osnovnih podatkov o projektu (skupna ocenjena vrednost in 

obdobje izvajanja projekta) prikazana realizacija v prvem polletju ter prevzete obveznosti in 

predobremenitve na dan 30.6.2020. 

 

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

pri izvrševanju proračuna, skladno z 8. členom odloka o proračunu uporabljeni ukrepi 

prerazporejanja proračunskih sredstev ter v skladu s 14. členom odloka o proračunu 

realizirana dolgoročna zadolžitev občine. 

V kolikor bi se stanje proračunskih prejemkov in izdatkov tako spremenilo, da z obstoječimi 

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  7 4 1 . 8 9 9  

€  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 13.773.869 €  

Obrazložitev konta 

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 13.773.869 EUR, kar 

predstavlja 33,1 % veljavnega plana. V primerjavi z veljavnim planom so tekoči odhodki 

realizirani v višini 39,5 %, tekoči transferi pa v višini 43,9 %. Investicijski odhodki in 

transferi so nekoliko nižje realizirani, pa vendar več kot v preteklih letih in sicer investicijski 

odhodki v  višini 19,6 % ter investicijski transferi v višini 15,1 %. 
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14.917.596

1.211.659
1.723.166

2.657.044

28.386 179.974

3.286.316

171.760

2.547.634

75.862

2.921.365

182.361

Realizacija odhodkov proračuna MONG v primerjavi z veljavnim planom

VELJAVNI PLAN REALIZACIJA 30.6.2020
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40 TEKOČI ODHODKI 4.408.596 € 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.491.091 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini kontov so zajeti stroški plač in drugih povračil za župana in profesionalne 

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

Občine Ajdovščina in občine Brda, eno zaposleno delavko v krajevni skupnosti Solkan ter 

zaposlene na projektih. Omenjene zaposlitve so financirane iz projektov, zato se njihov 

strošek preko transfernih prihodkov povrne v proračun. V prvi polovici leta so bile takšne 

zaposlitve na naslednjih projektih; Nekteo, Rosie, Innowise, Urbinat, čezmejno zdravstvo 

EZTS GO, CULPEER 4 CHANGE, Cooperative campus, SEEME IN in URBACT III – 

Thriving Streets. Realizacija tovrstnih stroškov  v prvem polletju znaša 48,1 % in ne odstopa 

bistveno od predvidenega plana. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 232.075 € 

Obrazložitev konta 

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene so se plačevali v skladu z veljavnimi zakoni v 

predvideni višini in zakonsko določenih rokih in so realizirani v skladu z zastavljenim 

planom. Realizacija ob prvem polletju znaša 50,2 %. 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.657.044 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in 

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

storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni 

in odškodnine ter druge operativne odhodke. Realizacija se ob stalni skrbi za racionalizacijo 

in optimizacijo, ker je to mogoče giblje po predvidenem planu in znaša 36,1 %. 

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 28.386 € 

Obrazložitev konta 

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

ter plačila obresti za likvidnostni kredit, ki je bil črpan v mesecu maju zaradi izpada 

proračunskih prihodkov. Odplačila potekajo v skladu s planom in izkazujejo realizacijo 36,9 

%. Realizacija je nižja od predvidene zato, ker novo zadolževanje še ni bilo realizirano in 

stroški zanj še ne nastajajo. 

409 REZERVE 0 € 

Obrazložitev konta 

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

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

sprejemu proračuna za leto 2020 izločanje sredstev s sprejetim odlokom ni bilo predvideno, 

zaradi visokega stanja sredstev rezervnega sklada ob koncu preteklega leta, zato tudi 

realizacija ni izkazana. 
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Poslovanje rezervnega sklada 

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

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

namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč. V ta namen se iz integralnega proračuna 

mesečno izločajo sredstva do višine, ki je določena z odlokom. Odlok o proračunu MO Nova 

Gorica za leto 2020 oblikovanja proračunske rezerve ni predvidel, zaradi visokega stanja 

sredstev na računu, zato prihodkov v sklad v prvem polletju ni bilo. 

Do 30.6. tekočega leta se je vršila samo poraba, ki je znašala 87.356,41 EUR. Sredstva so 

bila v pretežni meri vezana na obvladovanje razmer v zvezi z epidemijo Covid-19. Podroben 

pregled porabe po namenu je razviden iz priložene preglednice. Stanje na računu na dan 

31.12. preteklega leta je znašalo 468.102,35 EUR,  kar ob upoštevanju porabe v prvem 

polletju pomeni, da je na dan 30.6.2020 stanje razpoložljivih sredstev rezervnega sklada 

380.754,94 EUR.  

S sprejetim odlokom o rebalansu proračuna MO Nova Gorica za leto 2020 je ponovno 

predvideno tudi izločanje sredstev v rezervni sklad, z namenom zagotovitve ustreznega 

obsega sredstev za morebitne potrebe v drugi polovici leta. 

 

REZERVNI SKLAD

I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2020 468.102,35

II. PRIHODKI 2020 (1+2) 0,00

1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 0,00

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

III. STROŠKI 2020 (vezani na epidemijo koronavirus SARS-CoV-2) 87.356,41

Plačilo refundacij vpoklicanim pripadnikom CZ v času epidemije 9.538,79

Razno blago za potrebe intervencij (termometri, rokavice, razkužila, maske, razkužilni tepih, 

telovniki, brezrokavniki, zaščitni traki, plastična posoda…) 48.450,73

Razne storitve (intervencije, izvajanje dezinfekcije, postavitev zapor, ograj, najem bivalnih 

kontejnerjev za brezdomce…) 16.924,42

Razna ozaveščevalna infografika (priprava in tisk brošur,plakatov, letakov, izdelava spletne strani) 6.024,36

Prehrana in pijača za naročnike, prostovoljce, vpoklicane pripradnike CZ in štab 6.418,11

IV. STANJE NA RAČUNU 30.06.2020 (I.+II.-III.) 380.745,94  

 

41 TEKOČI TRANSFERI 6.261.547 € 

410 SUBVENCIJE 179.975 € 

Obrazložitev konta 

V okviru podskupine so bila sredstva namenjena za plačilo subvencije podjetju Nomago d.d 

, ki na podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezplačni avtobusni mestni prevoz. Nakazila 

so se vršila mesečno in so v skladu s planom, ki je bil predviden z rebalansom, realizirana v 

višini 43,4 %, ker mestni potniški promet začasno ni obratoval. 
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411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 

GOSPODINJSTVOM 3.286.316 € 

Obrazložitev konta 

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

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

v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, financiranje družinskega 

pomočnika, subvencije stanarin, enkratne denarne socialne pomoči za materialno ogrožene 

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

dosežena realizacija ob polletju v višini 48 % glede na letni plan pričakovana. 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 

USTANOVAM 171.760 € 

Obrazložitev konta 

Večina predvidenih odhodkov podskupine je takšne narave, da se dodeljujejo na podlagi 

razpisov, kot so financiranje veteranskih organizacij, sofinanciranje programov društev za 

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

sofinanciranje programov tehnične kulture, sofinanciranje programov klubov in društev s 

področja športa, večje športne prireditve, sofinanciranje otroških, mladinskih in kulturnih 

programov ter društev s področja socialnega varstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi 

razpisov, ki letos kasnijo, tako da je nizka realizacija v višini 14,8 % pričakovana. Porabe se 

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

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

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.547.634 € 

Obrazložitev konta 

Največji delež realiziranih odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v 

javnih zavodih s področja šolstva, kulture, športa, mladinske in socialne dejavnosti, ki se 

nakazujejo mesečno. Sredstva za plače se nakazujejo na podlagi dejanskih mesečnih 

zahtevkov,  izdatki za blago in storitve pa na podlagi dokazil o dejanski porabi. Realizacija, 

ki ob polletju znaša 45,6 % je pričakovana in ne odstopa bistveno od zastavljenega plana. 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 75.862 € 

Obrazložitev konta 

Realizacija predstavlja del predvidenih nakazil v tujino v sklopu kandidature za Evropsko 

prestolnico kulture. V okviru podskupine kontov so predvidena tudi sredstva, ki 

predstavljajo delež MO Nova Gorica za financiranje delovanja Evropskega združenja za 

teritorialno sodelovanje skladno s statutom. Obveznost se izpolni z enkratnim nakazilo, ki 

bo izvedeno v drugi polovici leta. Postavka ob polletju izkazuje realizacijo v višini 28,4 %. 
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.921.365 € 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.921.365 € 

Obrazložitev konta 

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

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

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih 

sredstev znaša ob polletju 19,6 % glede na z rebalansom predviden letni plan.  

Nižja realizacija ob polletju, ki pa je vseeno višja od povprečja preteklih let za to obdobje, 

ima predvsem dva razloga. Prvi je ta, da se pri investicijskih projektih običajno v prvi 

polovici leta naroča projektiranje in izvajajo razna pripravljalna dela, sama izvedba pa sledi 

z zamikom in zato stroški nastajajo praviloma v drugi polovici leta. Drugi razlog pa so 

izredne razmere, ki so vladale v letošnjem prvem polletju, ko je bilo začasno celo zadržano 

izvrševanje proračuna, ki je pomenilo omejitev predvsem pri začenjanju novih investicij. 

Glavnina realiziranih sredstev je bila porabljena za projekte, ki so bili že v izvajanju in za 

katere začasno zadržanje proračuna ni veljalo. Med večjimi investicijami so nakup zemljišč, 

krožišče Rejčeva-Prvomajska, Visfrim, prenova ostrešja mestne hiše, investicijsko 

vzdrževanje infrastrukture za oskrbo z vodo, vzdrževalna dela na gradu Rihemberk, EZTS 

GO - projekt Soča/Isonzo, celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ov Kornu 

ter sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora. Za omenjene investicije je 

bilo skupno porabljeno 2,2 mio tovrstnih stroškov, ostala sredstva so bila v nižji višini 

porabljena za vse ostale investicije. Podrobna obrazložitev je podana v okviru posebnega 

dela po proračunskih postavkah. 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 182.361 € 

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM 

OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 84.435 € 

Obrazložitev konta 

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

podjetništva, kjer bodo sredstva na podlagi kasnejše objave razpisov nakazana v drugi 

polovici leta. Realizacija podskupine znaša ob polletju 13,1 % in zajema sredstva za 

zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, 

reševanje in pomoč ter prenakazilo prejetih namenskih sredstev iz požarnega sklada. 

Postavka ne odstopa primerjalno s predhodnimi leti. 

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  PRORAČUNSKIM 

UPORABNIKOM 97.926 € 

Obrazložitev konta 

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

in investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 17,2 %, kar je skladno s 

pričakovanji. Dobra polovica sredstev je namenjena za vzdrževalna dela v vrtcih in šolah, 

kjer se investicije opravljajo med poletnimi počitnicami, podobno pa je tudi pri ostalih 

zavodih, tako da prihaja do realizacije na teh postavkah običajno v drugi polovici leta. 
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7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 14.515.768 €  

Obrazložitev konta 

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 14,516 mio EUR, kar 

predstavlja 40,9 % načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2020. Davčni 

prihodki so realizirani v višini 45,5 % predvidenega plana, nedavčni prihodki v višini 44,1 

% plana, kapitalski prihodki v višini 12,5 %, prejete donacije v višini zgolj 5 %, nizka pa je 

tudi realizacija transfernih prihodkov in sicer 10 % veljavnega plana, medtem ko je 

realizacija drugih prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav v prvi polovici leta 

dosegla 45,2 % predvidenega plana. 

 

 

 

70 DAVČNI PRIHODKI 10.000.513 € 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.287.642 € 

Obrazložitev konta 

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

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

njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Povprečnina 

za leto 2020 je bila ob sprejemanju proračuna predvidena v višini 589,11 EUR. Ob 

sprejemanju Zakona za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic 

epidemije Covid-19 (ZDLGPE) je bilo določeno, da se znesek povprečnine določi v novem 

znesku in sicer v višini 623,96 EUR. Nakazila se vrstijo redno tedensko, poračun sredstev 

skladno z zvišano povprečnino je bil nakazan v enkratnem znesku, zato podskupina ob 

polletju izkazuje predvideno realizacijo v višini 49,1 %. 
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703 DAVKI OD PREMOŽENJA 195.373 € 

Obrazložitev konta 

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

osnovi delež v višini 6,3 % in so ob polletju realizirani v višini 8,8 % predvidenega plana. 

Znotraj podskupine zajemajo največji delež davki na nepremičnine in sicer dobrih 70 % in 

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

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

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

koncu leta. V letošnjem letu je zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo gospodarska 

situacija izredno nestabilna, zato nakazila v prvi polovici leta niso bila realizirana. Davki na 

premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno 

premoženje ne nastajajo enakomerno, zato lahko rečemo, da njihova realizacija ne odstopa 

bistveno od predvidenega plana. 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 520.437 € 

Obrazložitev konta 

Predstavljajo zgolj 2,3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež 

v podskupini izkazuje okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda, ki je ob polletju realizirana v višini 68 %. Preostale prihodke podskupine sestavljajo 

turistična taksa (realizacija 53,9 %), davki na dobitke od iger na srečo (realizacija 10,2 %), 

občinske takse (realizacija 36,3 %), ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizacija 

56,1 %). 

706 DRUGI DAVKI -2.939 € 

Obrazložitev konta 

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

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

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

računu ne izkazuje vrednosti. Trenutni podatek izkazuje zgolj prehodno stanje. 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.831.883 € 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 

PREMOŽENJA 3.407.141 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina kontov predstavlja 84,7 % nedavčnih prihodkov oz. 20,7 % vseh proračunskih 

prihodkov. Najvišji delež realiziranih prihodkov predstavljajo prihodki od drugih najemnin, 

in zajemajo najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna 

podjetja oz. koncesionar in izkazujejo realizacijo v višini 1,947 mio EUR oz. 41,6 % 

veljavnega plana.  

Prihodki od koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo so realizirani v višini 1,232 mio 

EUR oz. 56 %  z rebalansom predvidenega plana, ki je v primerjavi z realizacijo preteklega 

leta nižja kar za 1,017 mio EUR. Prihodki ostalih podeljenih koncesij (vodna pravica, 

rudarska pravica in drugo) so realizirani v višini 54,2 % predvidenega letnega plana. 
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Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice so 

realizirani v višini 11,6 tisoč EUR, kar predstavlja kar 84 % predvidenega plana. 

Prihodki od obresti, ki so bile predvidene v minimalnem znesku izkazujejo realizacijo v 

višini 87 EUR.  

Prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja so realizirani v višini 152,4 tisoč 

EUR, kar predstavlja 43,5 % z rebalansom predvidenega plana. Ta je bil določen skladno z 

odobrenimi oprostitvami plačila najemnikom za polovico meseca marca ter v celoti za mesec 

april in maj. 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 8.226 € 

Obrazložitev konta 

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

realizirane v višini 41,1 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, plačanih pri 

organih občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa na 

podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka je torej odvisna od števila vlog občanov, 

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

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 16.843 € 

Obrazložitev konta 

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

polovici leta realizirani v višini zgolj 12,4 tisoč EUR oz. 15,4 % predvidenega plana. Izpad 

je povezan z epidemijo Covid-19, v času katere je javno življenje v pretežni meri zamrlo, 

istočasno pa se na parkirnih mesti, za katera je sicer predvideno plačilo parkirnine le-ta ni 

zaračunavala. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki predstavlja globo za 

nedovoljene posege v prostor je v prvi polovici leta realizirano v višini 4,4 tisoč EUR kar 

predstavlja 44,3 %. 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 95.581 € 

Obrazložitev konta 

Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 95,6 tisoč EUR oz. 55,6 % in sicer gre za 

lastne prihodke krajevnih skupnosti, prilive iz naslova prostorskih informacij, cenitev, 

razpisnih dokumentacij, priznanih služnosti, nadomestila povezana s transakcijami mestne 

blagajne, ki si jih občina z izstavitvijo računa povrne od podjetij s katerimi posluje ter 

povračila funkcionalnih stroškov najemnikov v občinski stavbi, katerim se mesečno na 

podlagi pogodbe izstavljajo računi. 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 304.093 € 

Obrazložitev konta 

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 304 tisoč EUR oz. 28,9 % veljavnega plana. 

Največji delež predstavljajo nakazila komunalnega prispevka, ki izkazuje realizacijo v višini 

204,9 tisoč EUR oz. 45,5 %. Vse preostale postavke znotraj podskupine kontov (prihodki iz 

naslova odškodnin od sklenjenih zavarovanj, drugi izredni nedavčni prihodki ter prispevki 

in doplačila občanov) so realizirane v skupni višini 99,2 tisoč EUR. Nerealizirano ostaja 

predvideno vplačilo deleža Zdravstvenega doma Nova Gorica v višini 361,7 tisoč EUR, za 
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projekt izgradnje prizidka k obstoječemu zdravstvenemu domu, ker se investicija še ni 

začela. 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 49.219 € 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 585 € 

Obrazložitev konta 

Prihodek v višini 585 EUR predstavlja kupnino za realizirano prodajo dela bivalnega 

prostora (del hodnika) na objektu k.o. Čepovan, ki je bil v lasti MO Nova Gorica in je bil 

vključen v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2019, nakazilo pa je bilo 

izvedeno v januarju 2020. 

Preostali del predvidenega prihodka, ki ostaja nerealiziran, je bil dodan z rebalansom in se 

nanaša na predvideno prodajo opreme lokala Solum, vključeno v Letni načrt razpolaganja s 

premičnim premoženjem MO Nova Gorica v letu 2020. 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  IN 

NEOPREDMETENIH SREDSTEV 48.634 € 

Obrazložitev konta 

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

letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Nova Gorica v letu 2020. 

Realizacija ob polletju znaša zgolj 48,6 tisoč eur oz. 14,3 %, kar pomeni, da je bilo 

zaključenih zelo malo postopkov prodaj zemljišč. 

73 PREJETE DONACIJE 4.698 € 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 4.698 € 

Obrazložitev konta 

V prvem polletju je bilo realiziranih 4,7 tisoč EUR kar predstavlja 123,6 % predvidenih 

donacij. Realizacija v višini 800 EUR se nanaša na zakasnelo nakazilo za poletno sceno 

2019. Preostala sredstva v višini 3,9 tisoč EUR so realizirale krajevne skupnosti in sicer 740 

EUR KS Kromberk-Loke za časopis, 1,39 tisoč EUR KS Solkan, prav tako za časopis ter 

1,768 tisoč EUR KS Šempas za nakup defibrilatorja. 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 € 

Obrazložitev konta 

Podskupina ne izkazuje realizacije. Predviden prihodek v višini 91 tisoč EUR predstavlja 

načrtovano nakazilo donatorskih sredstev Republike Madžarske za ureditev Evropskega 

parka miru, v okviru katerega je predvidena postavitev spomenika padlim Madžarskim 

vojakom v I. svetovni vojni. Investicija je v zaključni fazi., zato pričakujemo da bodo 

sredstva nakazana do konca leta. 



19 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 383.233 € 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH 

INSTITUCIJ 368.072 € 

Obrazložitev konta 

V podskupini so predvidena sredstva v višini 3,825 mio EUR pretežno iz državnega 

proračuna za investicije in tekočo porabo in manjši del iz občinskih proračunov. 

Realizacija iz državnega proračuna za investicije znaša 143.957 EUR, kar predstavlja 10,8 

% predvidenega plana in se nanaša na naslednja nakazila: 

 • Ministrstvo za obrambo za požarno takso v višini  65.360 EUR, 

• Ministrstvo za javno upravo za projekt energetske prenove mestne hiše v višini  76.881 

EUR, 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za projekt LAS – kolesarjenje po 

Banjški in Trnovski planoti v višini 1.716 EUR. 

 

Realizacija iz državnega proračuna za tekočo porabo znaša 171.232  EUR, kar predstavlja 

33,4 % plana. V realizacijo so vključuje naslednja sredstva: 

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za nevarne poti v višini  36.181 EUR, 

• Zavod za ribištvo RS  za projekt VIPava  v višini  1.403 EUR, 

• Kmetijski inštitut Slovenije  za projekt LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj 

vinogradništva v višini  671 EUR, 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste in upravljanje 

državnih gozdov v višini  110.458 EUR, 

• Ministrstvo za delo za družinskega pomočnika v višini  708 EUR, 

• Ministrstvo za finance za dodatek Covid-19 po kolektivni pogodbi za javni sektor v 

višini  21.698 EUR, 

• Ministrstvo za finance za dodatek Covid-19 za KS Nova Gorica v višini  111 EUR, 

 

Realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov znaša 52.884 EUR in predstavlja 21,7 

% zastavljenega plana. V realizacijo so vključena nakazila sredstev občin Ajdovščina in 

Brda za sofinanciranje skupnih stroškov Medobčinske uprave. Realizacija je nekoliko nižja 

od načrtovane, ker predviden postopek novih zaposlitev še ni zaključen, zato so tudi izdatki 

za plače zaposlenih nižje od predvidenih. 
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741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 

DRŽAV 15.161 € 

Obrazložitev konta 

Ob polletju izkazuje podskupina kontov realizacijo v višini 15.161 EUR oz. 0,9 % 

predvidenega. 

Nakazana so sredstva za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike s strani Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 6.863 EUR za projekt LAS – kolesarjenje po 

Banjški in Trnovski planoti. 

Realizirana so tudi sredstva strukturnih skladov v višini 8.298 EUR za naslednje namene: 

• Zavod za ribištvo RS  za projekt VIPava  v višini  5.612 EUR, 

• Kmetijski inštitut Slovenije  za projekt LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj 

vinogradništva v višini  2.686 EUR. 

Predvidena sredstva kohezijskih skladov v prvi polovici leta niso bila realizirana. 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 246.223 € 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 

INSTITUCIJ 246.223 € 

Obrazložitev konta 

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

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

raznih skladov oz. politik. Realizacija ob polletju znaša 246.223 EUR oz. 45,2 % 

predvidenega plana in sicer se nakazila nanašajo na naslednje projekte: 

• za pripravo projektov v višini  812 EUR, 

• za projekt VISFRIM - Interreg SLO-ITA v višini  1.786 EUR, 

• za projekt NEKTEO v višini  12.605 EUR, 

• za projekt Čezmejno zdravstvo EZTS GO v višini  22.206 EUR, 

• za projekt CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR v višini  26.529 EUR, 

• za projekt ROSIE v višini  48.204 EUR, 

• za projekt INNOWISE v višini  24.495 EUR, 

• za projekt RESTAURA v višini  109.586 EUR. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  0  €  

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  0 €  

Obrazložitev konta 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 € 

443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH, KI IMAJO PREMOŽENJE 

V SVOJI LASTI 0 € 

Obrazložitev konta 

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

je povečanje namenskega premoženja v Stanovanjski sklad MO Nova Gorica. Sredstva se 

nakažejo na podlagi podpisane pogodbe po prejemu zahtevka. V prvem polletju zahtevek še 

ni bil izstavljen, tako da bo do realizacije prišlo predvidoma v drugi polovici leta. 

 

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

5 RAČUN FINANCIRANJA  1.202.072 €  

50 ZADOLŽEVANJE 500.000 € 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 500.000 € 

Obrazložitev konta 

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

dolgoročno zadolžila. Izpeljan pa je bil postopek likvidnostnega zadolževanja v okviru 

katerega je bilo črpanih 500 tisoč EUR premostitvenega kredita. 

55 ODPLAČILA DOLGA 702.072 € 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 702.072 € 

Obrazložitev konta 

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

z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Preostala sredstva so predvidena za redna odplačila v 

drugi polovici leta ter za obveznosti, ki bodo morda nastale ob predvideni novi zadolžitvi v 

letošnjem letu. V kolikor zadolžitev ne bo izpeljana v predvideni višini, bo realizacija 

odplačil do konca leta nižja od predvidene. 
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II. POSEBNI DEL (PP) 

A. BILANCA ODHODKOV  1 3 . 7 7 3 . 8 6 9  €  

01 MESTNI SVET 81.565 €  

01002 Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije 59.892 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

mestnega sveta. 

Realizacija je v okviru načrtovanega obsega in skladna s programom dela. 

01003 Financiranje političnih strank 14.662 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mestni svet MO Nova Gorica je dne 21.03.2019, skladno z Zakonom o političnih strankah, 

sprejel Sklep o financiranju političnih strank, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2018 in 

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

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

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

izvaja mesečno skladno s sprejetim sklepom. 

01004 Prenos sej Mestnega sveta 6.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

sej in upravljanje z ozvočenjem na sejah mestnega sveta. Realizacija v prvem polletju 

odstopa rahlo navzgor predvsem zaradi potrebe po najemanju dodatnih mikrofonov in 

posledično zagotovitve primerne razdalje med svetniki zaradi ukrepov povezanih z 

epidemijo Covid-19. Ocenjuje se, da bodo v primeru dalj časa trajajočih ukrepov za zajezitev 

epidemije Covid-19 potrebna dodatna sredstva. 

01008 Participativni proračun 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki do 30. 6. 2020 še niso bila porabljena, saj je v prvi polovici leta potekala 

optimizacija delovnega procesa za organizacijo in izvedbo postopka participativnega 

proračuna (izbor projektov). V drugi polovici leta sta predvideni fazi zbiranja predlogov in 

glasovanja o njih. 

01009 Financiranje dela svetniških skupin in samostojnih 

svetnikov 966 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

svetnikov Mestnega sveta MO Nova Gorica in Sklep o določitvi letnega bruto zneska porabe 
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na svetnika z dne 21.03.2019. Realizacija je odvisna predvsem od izkazane potrebe po porabi 

teh sredstev s strani svetnikov. 

 

02 NADZORNI ODBOR 1.001 €  

02001 Sejnine - Nadzorni odbor 1.001 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

nadzornega odbora. 

Realizirana sredstva v prvi polovici leta predstavljajo nakazilo za sejo, ki je bila opravljena 

konec lanskega leta, prva letošnja seja je bila izpeljana v juniju, za katero bo finančno 

nakazilo izvedeno v drugi polovici leta. Preostala sredstva bodo predvidoma realizirana do 

konca leta, v kolikor bo epidemiološka situacija dopuščala takšen način dela. 

 

03 ŽUPAN 82.575 €  

03001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanov 80.357 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

dobo, povračilo stroškov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

prispevkov za zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za 

starševsko varstvo ter plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

03002 Izdatki za službena potovanja 239 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

potovanja, stroške prevoza...). Zaradi nastalih razmer je bilo takšnih dogodkov malo, zato je 

tudi realizacija ob polletju nižja od pričakovane. 

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjev 1.980 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije podžupana. 

03004 Proračunska rezerva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oblikovanje proračunske rezerve s prenosom sredstev iz proračuna v rezervni sklad je bilo 

dodano z rebalansom proračuna, zato prenosa sredstev v prvem polletju ni bilo. V drugi 

polovici leta se bodo prenosi izvajali mesečno, tako da bo proračunska postavka do konca 

leta realizirana v celoti. 
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12 OBČINSKA UPRAVA  13.214.432 €  

04001 Mednarodno sodelovanje 4.384 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prevodov pravnih dokumentov, besedil za 

spletno stran MO Nova Gorica, gradiva za novinarske konference in za tolmačenje na 

novinarskih konferencah. Zagotovljena je bila udeležbo na mednarodnem gospodarskem 

srečanju v pobrateni Občini Celovec v Avstriji ter na spominski slovesnosti ob 109. obletnici 

smrti letalca in vizionarja Edvarda Rusjana v Beogradu. 

04002 Stroški oglaševalskih storitev 26.579 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bili kriti stroški storitve dnevnega klipinga (zbira objav) o MO Nova Gorica. 

Kriti so bili tudi stroški oglaševanja aktualnega dogajanja v MO Nova Gorica. Ker je letošnje 

prvo polletje zaznamovala epidemija Covid-19, je bila večina oglasnih vsebin namenjena 

ukrepom in aktivnostim v času epidemije. Iz postavke je bila krita pomoč pri objavljanju na 

družbenih omrežjih in spletnih straneh mestne občine, priprava vsebin za prenovo spletne 

strani mestne občine in urejanje slikovnega arhiva. 

04003 Prireditve in gostinske storitve 12.525 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je bila večina sredstev namenjena za izvedbo slovesnosti ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, stroški so nastali v mesecu decembru, izplačilo pa je bilo izvršeno 

v letošnjem letu, ter za izvedbo programa slovesnosti ob kulturnem prazniku. Preostali del 

sredstev je bil porabljen za priložnostne prireditve v organizaciji oz. soorganizaciji mestne 

občine, sprejeme ter protokolarne pogostitve. 

04004 Protokolarne nabave 22.374 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za novoletne obdaritve, katerih izplačilo se je izvršilo v letošnjem 

letu, nabavo protokolarnih daril (Županovo vino MO Nova Gorica v protokolarni steklenici, 

Oljčno olje v protokolarni embalaži, protokolarna penina MO Nova Gorica za 

novoporočence, knjižna darila, cvetlični aranžmaji …) ter pripravo ustreznega grafičnega 

materiala za protokol (čestitke, nalepke …). 

04006 Prireditve ob občinskem prazniku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

prireditev ob prazniku MO Nova Gorica v mesecu septembru. 

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ 3.497 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za registracijo 

vozila civilne zaščite (CZ), nabavo opreme za potrebe enote za hitro reševanje in intervencije 

ter za nabavo prve zaščitne opreme v času epidemije Covid-19 za potrebe pripadnikov CZ 
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MO Nova Gorica. Preostala sredstva na proračunski postavki bodo do konca leta realizirana, 

in sicer bodo porabljena za nakup opreme pripadnikov CZ MO Nova Gorica. 

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva 8.324 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pokrivanje 

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

pokrivanje stroškov najemnine prostora, naročnine KA-TV in tekočih obratovalnih 

stroškov), za pokritje zavarovalnih premij pripadnikov reševalnih enot in opreme za zaščito 

in reševanje, za organizacijo in izvedbo usposabljanja, vaj in akcij CZ (t.j. za pokritje 

stroškov refundacij osebnih dohodkov za pripadnike sistema ZRP, stroški prehrane in drugih 

aktivnosti CZ ipd.) kot tudi za nabavo koledarjev Gorske reševalne službe za pripadnike CZ. 

V drugi polovici leta 2020 se bo iz proračunske postavke financiralo zgoraj omenjene tekoče 

obratovalne in druge stroške ter stroške vzdrževanja operativne pripravljenosti društev ZRP 

po pogodbah. Predvideva se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih 

dogodkih 1.046 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo najema 

prostorov za potrebe evakuacije. Višina realizacije v okviru proračunske postavke na letni 

ravni je odvisna od števila naravni in drugih nesreč ter posledično potrebe po najemu 

primernih prostorov za evakuacijo. 

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 604.058 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

številka 43/1-08 z dne 09.01.2008 MO Nova Gorica prispeva sredstva za redno delovanje 

Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica v višini 

72,00%. Sredstva za redno delovanje so namenjena za stroške plač in za materialne stroške 

Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica. Razliko 

sredstev za nemoteno delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-Gasilske 

enote Nova Gorica skladno s Sporazumom o določitvi deležev posameznih občin-

soustanoviteljic potrebnih za delovanje Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost-

Gasilske enote Nova Gorica številka 43/1-08 z dne 09.01.2008 zagotavljajo ostale občine 

soustanoviteljice. Stroški nastajajo mesečno in so realizirani v skladu s predvidenim planom. 

Pričakuje se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih stroškov. 

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za plačilo 

zahtevkov oziroma transfernih plačil (refundacij) prejetih s strani dveh prostovoljnih 

gasilskih društev (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačilo obrokov lizinga oz. 

kredita za dve gasilski vozili. Stroški nastajajo mesečno in so realizirani skladno s planom 
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plačil po pogodbi. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta 2020 realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih 

društev 67.108 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za plačilo 

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

Dornberk in PGD Čepovan) za njihovo redno delovanje t.j. vzdrževanje operativne 

pripravljenosti. Stroški nastajajo mesečno in so realizirani skladno s planom plačil po 

pogodbi. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta 2020 realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

04036 Sredstva iz požarnega sklada 65.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izplačilo 

transferjev, ki smo jih prejeli s strani države, javnemu zavodu za gasilsko in reševalno 

dejavnost ter trem prostovoljnim gasilskim društvom. Stroški nastajajo mesečno in so 

realizirani skladno s planom plačil po sklepu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega 

sklada. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta 2020 realizirana v okviru predvidenih 

prejetih sredstev. 

04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Nova Gorica v letu 2020 ni izvedel 

nobene od načrtovanih aktivnosti. V načrtu je bila preventivna akcija "Hitrost ubija" v 

sodelovanju z motorističnimi klubu Severno primorske regije z vključevanjem klubov iz MO 

Nova Gorica in Občine Tolmin. Prireditev bi morala potekati v sodelovanju z AMD in 

Policijo v mesecu marcu 2020 pred Mercator centrom v Kromberku. Prav tako je Svet za 

preventivo načrtoval sodelovanje na dogodku "Dan brez alkohola (DBA)" za splošno javnost 

v sredo, 8. aprila 2020, v prostorih MO Nova Gorica. Oba dogodka sta zaradi epidemije 

Covid-19 odpadla. Novih dogodkov v nadaljevanju do umiritve zadev, ni bilo planiranih. 

Kljub temu so bile izvedene aktivnosti v zvezi s pregledom in dopolnitvijo poročil o pregledu 

varnih in nevarnih odsekov na poteh, ki jih uporabljajo šolarji za prihod do šol. Na podlagi 

prejetih pripomb in zaprosil smo pregledali še odseke ulic na območju Damberja, Kromberka 

do Lok ter območje Branika, Prvačine in relacijo Gradišče nad Prvačino do Renč. O pregledu 

in ugotovitvah bo sestavljen nadomestni sklep o nevarnih odsekih šolskih poti v mestni 

občini, ki bo določil upravičenost prevozov otrok v šole. Svet za preventivo letu 2020 ni 

črpal proračunskih sredstev. V letu 2019 so bili kupljeni triopan znaki (varna šolska pot), ki 

jih bomo posameznim šolam po seznamu razdelili na reverz in se bodo začeli uporabljati z 

novim šolskim letom 2020/2021. Izvedba ostalih predvidenih akcij v sklopu prvega šolskega 

dne, tedna mobilnosti, tedna otroka in ostale planirane aktivnosti bodo odvisne od 

epidemioloških razmer, zato je njihovo izvedbo trenutno težko napovedati. 
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04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 11.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za 

izvedbo naslednjih nujnih intervencijskih ukrepov:  

- za sanacijo plazu na makadamski cesti pri Ozeljanu, 

- za izvedbo ogledov nevarnih objektov in območij in priprava poročil (na podlagi prijav 

občanov), 

- za nabavo, polnjenje, prevoze protipoplavnih vreč, 

- za nabavo po požaru uničene opreme (Gortanova ulica v Novi Gorici), 

- za plačilo operativnih stroškov na intervencijah, 

- za čiščenje požarišča po intervenciji požara (Gortanova ulica v Novi Gorici). 

Poraba proračunskih sredstev do konca leta 2020 bo odvisna od števila nujnih intervencijskih 

ukrepov. 

04048 EZTS - GO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Evropskega združenja za 

teritorialno sodelovanje EZTS GO s strani občin soustanoviteljic  združenja. Sofinanciranje 

delovanja bo s strani MO Nova Gorica izvedeno v drugi polovici leta 2020, skladno s 

potrjenim finančnim načrtom  EZTS GO na Skupščini dne 30.6.2020. 

05001 Skupnost občin Slovenije in ZMOS - plačilo članarine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za kritje letne članarine Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) 

ter za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj 

(SGRZ) prek ZMOS-a. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. 

05008 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

se potrebna sredstva prerazporedijo na ustrezno postavko in se tam tudi realizirajo, zato 

postavka ne izkazuje realizacije. 

Proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 100.000 eur. S sklepom župana so bila 

na postavko 09004 – Prispevek za izvajanje programa javnih del prenesena sredstva v višini 

7.500 eur za dodatno financiranje programa javnih del za invalide. Preostala sredstva v višini 

92.500 eur ostajajo na razpolago za koriščenje v drugi polovici leta in bodo porabljena 

skladno s izkazanimi potrebami. 

05010 Veteranske organizacije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MO 

Nova Gorica. Sofinanciranje ureja Odlok o sofinanciranju programov veteranskih 
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organizacij v MO Nova Gorica. Na podlagi odloka je bil objavljen javni razpis, ki je v letu 

2020 zaključen. Na javni razpis so se prijavile tri veteranske organizacije, katerim so bile 

izdane odločbe. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega razpisa v 

mesecu marcu zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku sklepanje pogodb z 

izbranimi izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. Po sklenitvi pogodbe 

bo izvajalcu izplačana prva polovica odobrenih sredstev. Po dostavi poročil o izvedbi 

sofinanciranih programov bodo izvajalcem nakazana preostala sredstva. V kolikor bodo 

izvajalci podpisali pogodbe in uspešno izpeljali načrtovane programe, lahko pričakujemo, 

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

06001 Občinske nagrade 124 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnova za porabo sta Odlok o priznanjih MO Nova Gorica in Sklep o podelitvi priznanj MO 

Nova Gorica za posamezno koledarsko leto. Skladno z Odlokom o priznanjih MO Nova 

Gorica prejmejo vsi prejemniki priznanj ustrezno likovno delo, medtem ko prejmejo 

prejemniki nagrade MO Nova Gorica in nagrade Franceta Bevka poleg likovnega dela še 

denarno nagrado. Na realizacijo te postavke najbolj vpliva izbor avtorja likovnih in višina 

denarne nagrade, ki jo vsakoletno določi komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja. 

Črpanje te postavke se prične po sprejetem sklepu o podelitvi priznanj in zapade v drugo 

polovico leta. 

06003 Nakup računalnikov 5.086 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za nakup 3 prenosnih 

računalnikov za nove zaposlene v občinski upravi, skenerja za potrebe glavne pisarne, 4-ih 

mrežnih stikal ter 3 USB razdelilcev. Glavnina nakupov strojne računalniške opreme bo 

opravljena v drugi polovici leta, saj je bila zaradi epidemije Covid-19 dobava opreme 

onemogočena. 

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske 

opreme 40.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

informacijskih sistemov (dokumentni, finančno knjigovodski ter GIS sitem ), vzdrževanje 

uporabniških aplikacij in občinskega spletnega mesta ter za gostovanje portala mestne 

občine www.nova-gorica.si na spletnem strežniku. Iz sredstev postavke se je financiral 

dostop do interneta in uporaba elektronske pošte za zaposlene v občinski upravi ter 

podaljšanje spletnih domen. Sredstva so bila namenjena še za najem multifunkcijskih naprav 

ter najem spletnega strežnika za aplikacijo za centralni vpis otrok v vrtce. Del sredstev je bil 

namenjen naročnini platforme za elektronsko naročanje ter za aplikacijo za projektno 

vodenje. Preostala sredstva bodo zadoščala za načrtovane aktivnosti do konca leta. 

06005 Nakup programske opreme 787 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

opreme MS Office za nove zaposlene. Glavnina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta, 

ko bodo opravljene zamenjave zastarelih delovnih postaj, za nakup nove programske rešitve 
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za upravljanje dokumentarnega gradiva ter za nakup programske opreme za računalniško 

načrtovanje. 

06006 Uradne objave 5.162 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s Statutom MO Nova Gorica se uradne objave objavljajo v Uradnem listu Republike 

Slovenije. Realizacija je v okviru načrtovanega. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva 

zadostovala, v kolikor v drugi polovici leta ne bo potrebno objavljati aktov z obsežnejšo 

vsebino. 

06007 Vzdrževanje poslovnih prostorov 5.362 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje (za čiščenje 

prostorov na Delpinovi 20, deratizacijo ipd.) in upravljanje poslovnih prostorov, ki so v lasti 

MO Nova Gorica, ter za plačevanje sredstev v rezervni sklad upravljavcem v lasti MO Nova 

Gorica. Stroški, ki nastajajo mesečno, so in bodo realizirani v skladu s predvidenim planom 

in ne prihaja do bistvenih odstopanj, zato se pričakuje, da bo postavka do konca leta 2020 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 51.872 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila proračunska sredstva porabljena za izvajanje različnih 

investicijskih ukrepov/aktivnosti namenjenih vzdrževanju poslovnih prostorov (t.j. za 

izvedbo vzdrževalnih del v objektu Društva slepih in slabovidnih, v stavbi KS Lokve, 

zamenjava streha na objektu KS Banjšice). Investicijsko vzdrževalna dela na objektih 

krajevnih skupnosti Lokve in Banjšice so bila izvedena skozi to proračunsko postavko, saj 

so bila to večja investicijsko vzdrževalna dela, za katera pa KS-ji ne razpolagajo z ustreznim 

kadrom. V prvi polovici leta 2020 se je na proračunski postavki knjigovodsko vodilo tudi 

vrednost kompenzacij za pretekla investicijska vlaganja najemniku SAZU, za katera se mu 

priznava oprostitev plačila najemnine do višine priznanih vloženih sredstev. 

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

investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. V okviru proračunske postavke je 

bila v prvi polovici leta 2020 tudi že izvedena sanacija sanitarij na gradu Ozeljan, ki bo 

finančno realizirana v drugi polovici leta ter dobava in montaža videonadzora na tržnici in 

obnova sanitarij na gradu Kromberk. Predvidevamo, da bo do zaključka leta postavka v 

celoti realizirana. 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti ter Zakonom 

o javnih financah se je naročilo tudi izdelavo cenitvenega poročila, ki ga bo izdelal 

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, katerega namen je opredelitev vrednosti 

uporabnin in najemnin nepremičnin, katerih lastnik je MO Nova Gorica (prostori javnih 

zavodov, poslovne stavbe), ker je najemnina od stvarnega premoženja, prihodek proračuna 

občine, ki je lastnik premoženja. V letošnjem letu bodo javni zavodi MO Nova Gorica račune 

za najemnine, kasneje pa tudi za uporabnine pričeli izstavljati v imenu in za račun MO Nova 

Gorica in ne več v svojem imenu in za svoj račun. 
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06011 Plače in drugi izdatki 1.429.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

regres za letni dopust, povračila in nadomestila, izplačilo jubilejnih nagrad. Sredstva so se 

porabila še za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za 

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

plačila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja. 

06012 Pisarniški in splošni material in storitve 51.898 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

materiala, stroške čiščenja, nabavo sanitarnega materiala, strokovne literature ipd. V prvi 

polovici leta 2020 je bila poraba na proračunski postavki višja od planirane, saj se je iz nje 

zagotavljalo dodatno čiščenje ter nakup razkužil in zaščitne opreme zaradi ukrepov Covid-

19. Aktivnosti v okviru postavke potekajo tekoče, saj je to stalna naloga občine. Predvideva 

se, da bodo planirana sredstva v okviru postavke do zaključka leta realizirana. 

06014 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 110.901 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo 

stroškov električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti, telefonskih in poštnih storitev. 

Vsi stroški, razen ogrevanja nastajajo mesečno in so realizirani v skladu s predvidenim 

planom. Stroškov ogrevanja do konca leta ne bo več, tako da je realizacija, ki je višja od 

polovice pričakovana. Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

06015 Goriva in maziva za prevozna sredstva 5.659 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo 

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

nakupa vinjet, nastajajo mesečno in so realizirani v skladu z načrtovanim planom. 

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

06016 Izdatki za službena potovanja uprave 1.422 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

potovanja, stroške prevoza ipd. Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v 

okviru planiranih sredstev. 

06018 Drugi operativni odhodki 40.202 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bili v prvi polovici leta kriti stroški izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj 

zaposlenih ter stroški udeležb na seminarjih, posvetih in delavnicah. Večina je bila izvedena 

v začetku leta, ostali so se odvijali spletno. Mesečno so se izvajala plačila poslovnega najema 

za osebno električno vozilo in plačila stroškov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. 
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Poravnana je bila tudi premija zavarovanja pravne zaščite, članarina v Združenje notranjih 

revizorjev ter plačila po podjemnih pogodbah. Stroški ki nastajajo redno mesečno bodo v 

drugi polovici leta realizirani v enaki višini, pri ostalih pa bomo, ob upoštevanju 

racionalizacije, poskušali doseči čim nižjo porabo. 

06019 Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu 1.786 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

stroškov obdobnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi 

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

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

do zaključka leta v celoti realizirana. 

06022 Varovanje zgradb in prostorov 55.862 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo 

mesečnih stroškov 24-urnega varovanja občinske stavbe MO Nova Gorica. Stroški nastajajo 

mesečno in so realizirani v skladu s predvidenim planom. Predvideva se, da bo postavka do 

konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

06023 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, 

pristojbine za registracijo 5.923 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za pokrivanje 

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

pristojbin. Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev, saj aktivnosti potekajo skladno s planom vzdrževanja in izvedbe tehničnih 

pregledov službenih vozil. 

06024 Vzdrževanje upravne stavbe 73.601 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila v prvi polovici leta namenjena za tekoče 

vzdrževanje občinske stavbe, in sicer za brušenje in lakiranje parketa ter pleskanje, za 

popravilo požarnih vrat na hodnikih z uvedbo sistema kontrole pristopa, za popravilo in 

vzdrževanje dvigala, za vzdrževanje strojnih in elektro instalacij, za pomoč v času selitev v 

okviru občinske uprave ipd. Dela so bila v precejšnji meri izvedena, končna finančna 

realizacija proračunske postavke pa bo v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bodo 

načrtovana dela zaključena do konca leta in postavka realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremo 8.498 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

odgovornosti proti tretjim osebam. Proračunska postavka je ob pripravi tega poročila že v 

celoti realizirana. 
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06028 Nakup pohištva in druge opreme 2.856 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena nakup pisarniškega 

pohištva za sprejemno pisarno ter za nakup druge potrebne pisarniške opreme (stoli, 

podstavki za monitorje, steklene pregrade v sprejemni pisarni ipd.). Večji del aktivnosti je 

bil v prvi polovici leta fizično izvedene, medtem ko bo finančna realizacija proračunske 

postavke vidna predvsem v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bodo razpoložljiva 

sredstva v okviru postavke do zaključka leta realizirana. 

06035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - 

mestna hiša 326.549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za izvedbo obnove 

ostrešja občinske stavbe, ki je zajemala zamenjavo kritine, izvedbo nadzora nad gradnjo, ter 

izvedbo meritev strelovodnih instalacij. Preostal sredstev so predviden za začetek postopne 

menjave dotrajanega stavbnega pohištva, ki se bo nadaljevala v naslednjem letu ter ostalih 

planiranih del (menjava strelovodov itd.). Postavka bo do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

06038 Nakup poslovnih prostorov in zemljišč na javnih dražbah 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so rezervirana izključno za nakupe zemljišč in zgradb na 

javnih dražbah, v kolikor bi bilo za prodajo namenjeno zemljišče ali objekt po ugodni ceni, 

ki bi ga občina lahko namenila za izvajanje svojih nalog in uresničevanje dolgoročno 

načrtovanih razvojnih ciljev občine ali njenih proračunskih uporabnikov. V prvi polovici 

leta mestna občina ni sodelovala na nobeni dražbi, zato postavka ne izkazuje realizacije. 

Planirana sredstva ostajajo na razpolago za drugo polovico leta, realizacija pa bo odvisna od 

dogodkov, ki so nepredvidljivi, zato jo je težko napovedati. Vsekakor pa razpoložljiva 

sredstva omogočajo hitro ukrepanje in bistveno pripomorejo k uspešni realizaciji nakupa v 

primeru objave ugodne ponudbe. 

06039 ELENA 7.018 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva v okviru proračunske postavke namenjena plačilu 

10% upravičenih stroškov tehnične pomoči Elena (t.j. zaposlenih v IETP GOLEA) ter 

plačilu sorazmernega deleža celotnih neupravičenih stroškov za izvajanje projekta Elena. 

Stroški nastajajo mesečno in ni prihajalo do bistvenih odstopanj. V drugi polovici leta se bo 

v okviru postavke še naprej plačevalo 10% upravičenih stroškov tehnične pomoči Elena in 

plačilu sorazmernega deleža celotnih neupravičenih stroškov, ki bodo nastali do zaključka 

projekta v letu 2020, ter vračilu preveč izplačane tehnične pomoči glede na izvedene 

investicije v okviru projekta Elena. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v 

okviru predvidenih sredstev. 
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06040 Sodni stroški in odvetniške storitve, odškodnine zaradi 

sodnih postopkov,  druge odškodnine in kazni 63.331 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bili v prvi polovici leta kriti zneski, ki jih je občina dolžna plačati na podlagi 

pravnomočnih sodb in sklenjenih poravnav, nekateri od teh stroškov so predvideni tudi za 

drugo polovico leta. Iz postavke so bili v prvi polovici leta kriti tudi stroški za izvedene 

odvetniške storitve ter cenitve. Glede na že znana dejstva glede odškodnin, ki jih mora MO 

Nova Gorica poravnati, prevzete obveznosti ter ob upoštevanju pojava nepredvidenih 

dejavnikov lahko pričakujemo, da bodo sredstva na postavki zadostoval za vse potrebe do 

konca leta. 

07001 Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so namenska sredstva, ki jih prejmemo iz državnega proračuna kot sredstva iz 

pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. To plačujejo vsi lastniki gozdov glede na površino. 

Točna višina sredstev je določena v pogodbi, ki jo pripravi in nam jo pošlje v podpis 

pristojno ministrstvo. Sredstva bomo porabili kot namenska sredstva v drugi polovici leta 

preko javnega razpisa za izbor izvajalca, saj pogodbe z določeno višino razpoložljivih 

sredstev letos še nismo prejeli. 

07002 Energetski koncept 6.112 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

mestnega sveta, so bile zavodu GOLEA poravnane obveznosti za opravljene storitve - 

priprava poročila in plana aktivnosti energetskega managerja, del nalog v povezavi z 

upravljanjem z energijo v občinskih stavbah ter izvedena poročanja v okviru projekta OVE 

v Primorskih občinah. Prav tako so bila plačane posamezne storitve, ki jih je zavod za mestno 

občino izvedel na podlagi lanske pogodbe o izvajanju nalog energetskega managerja - 

izvedba dveh delavnic za izobraževanje javnih uslužbencev in izvedba treh terenskih 

ogledov javnih stavb. V pripravi je pogodba, na podlagi katere bo zavod GOLEA za mestno 

občino v okviru evropskega projekta SECAP izdelal dokument SECAP (Trajnostni 

energetski in podnebni akcijski načrt), predvidena je tudi izvedba nadgradnje centralno 

nadzornega sistema za telovadnico OŠ Solkan. Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07008 Nujne in nepredvidene sanacije 30.222 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. V prvi polovici leta 2020 so bila 

sredstva na proračunski postavki porabljena: 

- za izvedbo interventnega poseka nevarnega suhega drevesa velikih dimenzij v 

Pavšičevem naselju v Kromberku; 

- za izvedbo armiranobetonskega robnega cestnega venca v Čukljah v Dornberku kot 

podlaga za cestno varnostno ograjo; 

- za izvedbo interventne sanacije poškodovane in zamašene meteorne kanalizacije na 

Gradišču; ter  
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- za izvedbo sanacije nevarnih brežin na odseku LC Dornberk - Gradišče - Renče med 

KM 1,300 in km 1,500 z odkopom nevarne flišne hribine in postavitvijo ter sidranjem 

varovalnih jeklenih težkih mrež na brežine ter izgradnja dodatne 20 m dolge in 3 m visoke 

kamnite zložbe na navedenem odseku; 

V drugi polovici leta 2020 se bo v okviru razpoložljivih sredstev izvedlo nadomestne 

podporne zidove na mestu dotrajanih in nevarnih suho zidanih kamnitih podpornih zidov kot 

npr. v Oseku in Vitovljah, v Lokovcu, na cesti proti Karnici ipd. Izvedlo se bo tudi 

nadomestni mostiček na mestu dotrajanega mostišča nad Lepenjem v Šempasu ter uredilo 

nujne elemente cestne odvodnje in nujne sanacije cestnih objektov. Ocenjuje se, da bo 

postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 6.841 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. V prvi polovici leta 2020 so bila 

sredstva na proračunski postavki porabljena: 

- za izvedbo zaključnih del v okviru sanacije povezovalne kolesarske steze ob Industrijski 

cesti med državno cesto in Vodovodno potjo v Kromberku; ter 

- za izdelavo projekta ureditve dostopnih poti, dvorišča ter parkirišča ob Rutarjevi ulici 

št. 4 v Novi Gorici. 

Za zagotovitev osnovne prometne varnosti bodo v nadaljevanju prioritetno sanirani nekateri 

manjši posedki in tiste poškodbe na odprtih javnih površinah, ki presegajo obseg sanacij, ki 

spadajo v koncesijsko vzdrževanje glede na sprejet letni program koncesije. V okviru 

razpoložljivih sredstev se bodo izvedle tudi sanacije večjih  posedkov vozišč, odvodnje 

manjšega obsega, sanacija robnikov, pločnikov ter ostalih pohodnih javnih površin in manjše 

asfaltne prevleke dotrajanih vozišč- tam kjer krpanje ni več racionalno, kot npr: Cesta 25. 

junija, asfaltacija dela Streliške poti ob mostu čez potok Koren v Novi Gorici. Pri tem se na 

lokacijah sanacij in ureditev vedno izvaja tudi odstranitve arhitektonskih ovir. Pri 

načrtovanju nadaljnjih posegov pa bo upoštevan tudi sprejet Strateški načrt dostopnosti za 

MO Nova Gorica. Po ureditvi odvodnje zalednih voda, ki povzroča nevarne deformacije 

javne poti bo izvedena sanacija vozišča nevarnega odseka ulice Pod Škabrijelom. 

Predvidevamo, da bodo planirana sredstva na postavki zadostovala za vsa načrtovana dela 

do konca leta. 

07017 Urejanje statusa zemljišč in objektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se bodo do konca leta porabila sredstva namenjena izmeram 

in ureditvam zemljišč. Prednost imajo zemljišča, ki so namenjena občinskim investicijam. 

Zaradi epidemije Covid-19 so bile geodetska storitve in z njimi povezane meritve do sedaj 

zelo okrnjene in omejene. Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

07019 Urejanje statusa javnih poti in cest 9.154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajale so se geodetske izmere po celotni MO Nova Gorica, po vseh krajevnih skupnostih. 

Prednost so imele izmere in geodetske storitve za občinske investicije in občinske ceste. V 

okviru proračunske postavke se je uredilo oz. izmerilo tudi del občinskih cest v k.o. Šempas, 
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Stara Gora, Nova Gorica ... Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za most čez potok Potok v 

Prvačini je izdelana. V teku je postopek pridobivanja zemljišč. Finančni stroški iz tega 

naslova še niso nastali. Zaradi težav s strankami v postopku, ni realno pričakovati, da bo 

postavka do konca leta realizirana v celoti. 

07030 Strokovne podlage za trajnostno urejanje prometa 12.676 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo že izdelanih 

in oddanih projektnih dokumentacij (Strokovne podlage s preveritvijo umestitev prometne 

ureditve v prostor za večjo varnost udeležencev v prometu na območju naselja Šempas – 

faza 1a, Začasna ureditev osrednjega dela Kidričeve ulice v NG, varianta1). 

Večina dokumentacije, predvidene za izdelavo v letošnjem letu je bila naročena, vendar so 

projekti, zaradi usklajevanj, vmesnih potrjevanj dokumentacije, potrebnih dopolnitev 

geodetskih načrtov, še v teku. V izdelavi je tako dokumentacija za Strokovne podlage 

urejanja v naselju Šempas - faza 2, Elaborat prometne ureditve Plenčičevega trga v Solkanu, 

Urejanje prehoda preko Kidričeve ulice – varianta 2 (tudi za slepe, slabovidne in motorično 

ovirane), Kolesarske površine vzdolž Cankarjeve ulice. Naročeni so bili tudi potrebni 

geodetski načrti. V juniju mesecu smo končali z usklajevanji recenzije prometne študije 

vzhodnega dela mesta, ki vpliva tudi na zaključek same prometne študije. Za dokumentacijo, 

ki še ni naročena, se predvideva, da bo naročena v letu drugi polovici 2020, že sedaj pa je 

znano, da bo del finančne realizacije zamaknjen v leto 2021. 

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS 4.409 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena za postavitev 

cestno varnostne ograje na Čukljah v Dornberku ter za sanacijo vozišča Kozaršče-Vratca. 

Dejavnosti financirane v okviru proračunske postavke so v izvajanju, saj spadajo med stalne 

naloge občine. Do zaključka leta bodo za izboljšanje varnosti v cestnem prometu izvedene 

vse tiste sanacije občinskih javnih cest, ki presegajo obseg rednega vzdrževanja, in sicer 

ureditev odvodnje (jaški, rešetke, mulde, kanalete, obcestni jarki, izvedba in sanacija 

propustov) in manjše sanacije podpornih oziroma opornih zidov ter postavitev odbojnih 

ograj. Predvidevamo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07032 Plačilo koncesije za JP 179.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov izvajanja javnega mestnega prometa na 

območju MO Nova Gorica ter izvajanju mednarodne linije Nova Gorica - Gorica v obdobju 

od novembra 2019 do aprila 2020. Strošek je bil v tem obdobju nekoliko nižji od 

predvidenega zaradi neizvajanja javnega potniškega prometa v času razglašene epidemije 

Covid-19. Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 
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07033 Izvedba ukrepov za urejanje prometa 16.713 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je potekalo urejanje cestno prometne signalizacije in 

izvajanje preureditve - predelave dela prometne opreme (opozorilnike hitrosti). Po 

izvedenem javnem naročilu je bil izbran izvajalec za ureditev prehoda za pešce na Lemutovi 

ulici v Novi Gorici. Ocenjena vrednost ureditve in osvetlitve prehoda za pešce na Lemutovi 

ulici v Novi Gorici je okoli 30.000 EUR. V drugi polovici leta se namerava izvesti navedeno 

investicijo - ureditev prehoda za pešce na Lemutovi ulici. Postavka bo do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07035 Parkirna politika urbanega območja Mestne občine Nova 

Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kljub temu, da proračunska postavka ne izkazuje finančne realizacije, so se aktivnosti 

predvidene v okviru te postavke izvajale. Izvedeno je bilo javno naročilo za izbor izdelovalca 

strateškega dokumenta občine, ki je bilo zaključeno. V podpisu je pogodba z izbranim 

najugodnejšim izdelovalcem Inštitutom za politike prostora (IPoP). Glede na predvideno 

trenutno časovnico posamezne faze v procesu izdelave strateškega dokumenta občine, je že 

sedaj znano, da predvidena sredstva na proračunski postavki v letu 2020 ne bodo porabljena 

v celoti in da bo potrebno nerealizirani del proračunskih sredstev prenesti v leto 2021 ob 

pripravi spremembe proračuna za leto 2021. 

07037 Plačilo javne razsvetljave 154.834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

razsvetljave v obdobju od novembra 2019 do aprila 2020. V času izvajanja investicije v 

celovito prenovo javne razsvetljave (v obdobju od julija 2019 do januarja 2020) so vsi 

prihranki električne energije, iz naslova posodobitve javne razsvetljave, pripadli mestni 

občini, tako da je bil strošek električne energije za delovanje javne razsvetljave konec 

lanskega leta in v začetku letošnjega leta za mestno občino občutno nižji od predhodnih let. 

Investicija v celovito prenovo javne razsvetljave je bila zaključena v začetku februarja, od 

takrat dalje je del sredstev postavke namenjen tudi plačilu koncesionarju - podjetju 

Interenergo d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, iz naslova doseženih prihrankov 

električne energije. Ocenjuje se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

07040 Redno vzdrževanje mreže JR 9.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. V prvi polovici leta so bila izvedena 

naslednja dela: 

- zamenjava poškodovanega droga javne razsvetljave na Bevkovem trgu,  

- odpravljene so bile napake na omrežju javne razsvetljave na Vojkovi cesti (krožišče ob 

Qlandiji, krožišče Vojkove in Kromberške ceste ter Solkanske obvoznice), na Prešernovi 

ulici v Dornberku, v Solkanu - Ulica Ludvika Slokarja, 
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- zamenjane so bile nedelujoče sijalke svetilk v Borovem gozdičku in v Cankarjevem 

naselju, 

- zamenjana je bila poškodovana omarica prižigališča javne razsvetljave v Ozeljanu. 

Dela se izvajajo po potrebi, trenutno je na omrežju javne razsvetljave identificiranih še nekaj 

napak, ki imajo za posledico nedelovanje posameznih svetilk javne razsvetljave, zato se 

predvideva, da bodo sredstva postavke do konca leta bolj ali manj realizirana v celoti. 

07051 Sanacija nelegalnih odlagališč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti za pričetek izvedbe odvoza in hrambe večjega števila zapuščenih avtomobilov na 

različnih lokacijah v MO Nova Gorica so v teku. Sredstva bodo v drugi polovici leta 

predvidoma porabljena v celoti. 

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki 9.691 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za sproten odvoz in ravnanje z 

azbestno-cementnimi odpadki. Aktivnosti s tem v zvezi se nadaljujejo, sredstva bodo 

porabljena skladno z izkazanimi potrebami, predvidevamo pa, da bodo zadostovala do konca 

leta. 

07054 Kontejnerska mesta in ekološki otoki 6.140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zaključevanje lanskih investicij na ekoloških otokih in za 

manjše ureditve na ekoloških otokih in kontejnerskih mestih (zaščitne ograje, table in 

količki). V pripravi je projektna dokumentacija za tipski ekološki otok, ki bo osnova za vse 

nadaljnje ureditve ekoloških otokov. V teku je ureditev obstoječega ekološkega otoka v 

Prvačini. Izvedba ostalih planiranih investicij je predvidena v drugi polovici leta. 

07066 Čiščenje peskolovcev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ob polletju še ne izkazuje realizacije, nekatera dela so že v teku, ostala so 

načrtovana za izvedbo v drugi polovici leta. Del sredstev je namenjen za zatiranje tigrastega 

komarja v poletnih mesecih - v teku je izvajanje prvega tretiranja. V zadnjem času je zaznan 

porast ščurkov v kanalizacijskem omrežju, zato se v sklopu postavke načrtuje izvedba 

dezinsekcije kanalizacijskega omrežja na nekaterih problematičnih odsekih. V jesenskem 

času bo v obsegu razpoložljivih sredstev izvedeno čiščenje peskolovcev na širšem mestnem 

območju. 

07067 Izdelava projektne dokumentacije - ravnanje z odpadno 

vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. Projektna dokumentacija je v izdelavi 

v okviru letne pogodbe za vodenje investicij z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija 

Nova Gorica d.d. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za obnovo naslednjih 

kanalizacij: 
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- kanalizacija Grčna in Podgrčna in 

- kanalizacija Kidričeva 31 in 29. 

Finančna realizacija bo izkazana v drugi polovici leta. 

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v 

poskusnem obratovanju 2.193 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacije Nova Gorica d.d. so bili plačani stroški za tekoče 

delovanje čistilne naprave OŠ Šempas za mesec november in december 2019. Za letošnje 

leto še ni bil izveden noben obračun navedenih stroškov. Manjši del sredstev je namenjen za 

pokrivanje mesečnih stroškov električne energije za delovanje črpališč, ki še niso bila 

prenesena v upravljanje javnemu podjetju in končni uporabniki še ne plačujejo stroškov 

delovanja le-teh, ter pokrivanju stroška vodnega povračila za vodne vire, ki niso vključeni v 

sistem javne vodooskrbe. 

07084 Kanalizacija Branik 1.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnega odcepa na obstoječi fekalni meteorni 

kanalizaciji v Braniku. V letošnjem letu bodo v drugi polovici leta sredstva namenjena za 

pridobitev služnosti in gradbenega dovoljenja za projekt kanalizacija Korp v Braniku in 

ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč za projekt Kanalizacija Branik. Ocenjuje se, da 

bo proračunska postavka realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07086 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. Izdelana je bila projektna 

dokumentacija (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev) za primarni vodovod od 

Kromberka do ˝Treh hiš˝ v Ozeljanu, za katero račun še ni bil izstavljen. V izdelavi je 

projektna dokumentacija (projekt za izvedbo) za obnovo vodovoda na Delpinovi ulici od 

križišča z Erjavčevo do Park hotela. V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne 

dokumentacije za vodovod Grčna in Podgrčna, vodovod Osek - zajetje (el. napajanje 

vodohrana) in idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev za ureditev ultra filtracije na 

vodarni Mrzlek. Ocenjujemo, da bo realizacija postavke do konca leta v okviru načrtovanih 

sredstev. 

07098 Vodovod Branik 550 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za strošek nadzora pri zaključeni investiciji v obnovo vodovoda 

v Braniku. V drugi polovici leta bodo sredstva porabljena za ureditev dezinfekcijske postaje 

na Preserjah. 

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora 34.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

infrastrukture ter poslovilnih objektov, in sicer: 
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pometanje dostopne in pokopaliških poti, parkirišč in ploščadi; čiščenje sanitarij; košnja 

zelenih površin; 

vzdrževanje zelenic in nasadov; 

vzdrževanje in peskanje grobnih poljin;  

odvoz odpadkov ipd.; 

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

popravilo dela pokopališke ograje; 

popravilo klopi. 

Predvidena sredstva bodo zadoščala za načrtovane naloge do konca leta. 

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke so v teku. V pripravi je naročilo dokumentacije 

za širitev klasičnega pokopališča nad obstoječim zadnjim poljem, ki bo zaključeno z žarnim 

zidom. Sledilo bo naročilo dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti. Predvidena 

sredstva bodo zadoščala in bodo realizirana v drugi polovici leta. 

07109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni 

objekti 454 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva v prvi polovici leta porabljena za plačilo 

zadnjega računa za projektiranje rekonstrukcije poslovilnega objekta v Braniku ter 

pridobljeno gradbeno dovoljenje. V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena projektna 

dokumentacija za širitev pokopališča v Prvačini, na Trnovem, v Vitovljah ter za ureditev 

žarnega pokopališča na razširjenem delu pokopališča v Ravnici. Pričakujemo, da bodo 

sredstva na proračunski postavki realizirana do zaključka leta. 

07111 Ureditev parka Rafut 4.436 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje parka Rafut (opravljeni sta bili dve košnji 

trave in podrasti ter posek razraslega bambusa). Predvideni sta še dve košnji trave ter 

dodatno čiščenje in obsek zaraščajočih površin izven ograje parka, kar povzroča škodo 

lastnikom sosednjih parcel. Načrtujemo, da bodo planirana sredstva zadoščala za izvedbo 

predvidenih nalog. 

07113 Praznična okrasitev mesta 21.888 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bili v prvi polovici leta plačani računi za božično - novoletno krasitev mesta 

ter za praznično izobešanje zastav. Poleg rednega prazničnega izobešanja zastav bo v 

nadaljevanju sledila priprava za razpis božično - novoletne krasitve mesta 2020/2021. 

Slednja bo izpeljana v okviru razpoložljivih sredstev, pogojena pa bo tudi s situacijo, ki bo 

vladal ob koncu leta in bo bistveno vplivala na samo izvedbo. 
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07114 Splošna komunalna dejavnost 12.927 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti, ki so se izvajale v prvi polovici leta so naslednje: 

- poravnani so bili stroški porabe vode na pitnikih in fontanah na širšem mestnem 

območju;  

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

fontan; 

- izvedeni so bili so bili poseki dreves v parkih Nove Gorice; 

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

vključene v koncesijsko urejanje in čiščenje javnih površin; 

- izvedena je bila sanacija fontane na Bevkovem trgu; 

- izvedene so bile manjše sanacije zelenic; 

- plačan je bil projekt sanacije kamnoloma v Lokovcu, izdelan na podlagi inšpekcijske 

odločbe. 

Nekatere izvedene aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v drugi polovici leta. Poleg 

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

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

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

jezerca ter naročilo se bo dokumentacijo za ureditev parka za pse. 

07115 Urbana oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

neprometnih usmerjevalnih tabel javnega značaja na območju MO Nova Gorica. V pripravi 

je naročilo za postavitev nadomestnih in dodatnih košev za odpadke. Naročena so tudi večja 

vzdrževalna dela na preostali komunalni opremi. Finančno bo postavka realizirana v drugi 

polovici sredstev v okviru razpoložljivih sredstev. 

07116 Vzdrževanje tržnic,  garažnih hiš ter nabava in vzdrževanje 

javnih  sanitarij 37.546 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

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

- plačani so bili računi za električno energijo za tržnico in garažne hiše; 

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

- izdelan in plačan je bil elaborat za dodatno ureditev mestne tržnice v Novi Gorici;  

- izdelani in plačani so bili podesti pri stojnicah na tržnici. 

Poleg rednega vzdrževanja in spremljajočih stroškov bo v nadaljevanju potrebno pripraviti 

tudi dokumentacijo za večja vzdrževalna dela na objektih in urediti javni WC- v centru 

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

konca leta. 
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07117 Načrtovanje novih zelenih površin 24.273 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite obveznosti tekočega vzdrževanja, ki so bile 

realizirane v zimskem delu leta 2019 na javnih zelenih površinah na mestnem območju Nove 

Gorice. Na 48 drevesih se je v zimskem delu leta 2019 izvajalo odstranjevanje gnezd 

sprevodnega prelca. Izvedba odstranjevanja gnezd prelcev na iglavcih se je zaradi 

množičnega pojava le-teh nadaljevala še v prvih mesecih letošnjega leta. V začetku 

letošnjega leta se je poravnal še drugi sklop stroškov v zvezi z letnim tekočim vzdrževanjem 

urbanih vrtov pri Policijski postaji v Novi Gorici. Na podlagi arborističnega mnenja se je na 

drevoredu robinij na Prvomajski cesti ročno okopalo zemljo okrog posameznega drevesa za 

namene vzpostavitve boljših rastiščnih pogojev za drevesa. V spomladanskem delu leta se 

je naročilo in izvedla zasaditev 35 novih in nadomestnih dreves v mestu Nova Gorica. V 

skladu s predvidenim planom bodo ostala sredstva na postavki še porabljena, zato 

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

Naročeno je bilo arboristično mnenje za pregled zgodovinskega drevoreda platan v Prvačini. 

Predvideva se poraba sredstev za tekoče letno vzdrževanje urbanih vrtov v mestu Nova 

Gorica. Postavka bo do konca proračunskega leta še obremenjena (izvedba ukrepov 

izboljšanja rastiščnih pogojev za hrast plutovec na Trgu E. Rusjana ter dodatne nadomestne 

zasaditve drevnine) zato se pričakuje dodatna sredstva s sprejetim rebalansom. 

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in 

dograditev komunalne infrastrukture) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so v okviru proračunske postavke potekale aktivnosti vezane na izdelavo 

elaboratov za vpis stavb v lasti MO Nova Gorica v kataster stavb, katerih finančna realizacija 

bo vidna šele v drugi polovici leta. Večji del aktivnosti se bo po planu pričel izvajati v drugi 

polovici leta, ko bo proračunska postavka tudi realizirana v celoti. 

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in 

programi za posamezne investicije in OPPN) 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju proračunska postavka ni bila realizirana. V drugi polovici nameravamo iz 

proračunske postavke naročiti pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za MO Nova Gorica ter Program opremljanja za območje OPPN Rožna Dolina 

III. 

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke sredstva v prvi polovici leta še niso bila rabljena. Strokovna podlaga predvidene 

ukinitve OPPN Kotalkališče se bo naročala skladno z usmeritvami, ki jih bomo oblikovali 

skupaj z vodstvom  in na podlagi obravnave te problematike na mestnem svetu (ob predlogu 

ukinitve Sklepa za začetek OPPN). Hidrološko študijo za območje Nova Gorica bomo 

naročali po izvedbi vrtin v Cankarjevem naselju in na travniku pred Gradnikovo ulico. OPPN 

Parkovšče še ni bilo podano v obravnavo, v izvajanju je OPPN Ronket in Liskur. 
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07122 Nakup zemljišč in stavb 360.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena v malo večjem obsegu 

kot je polovica letnega plana. Poravnane so bile obveznosti za geodetske storitve, cenitve 

zemljišč, notarske storitve. Največji delež  sredstev je bil porabljen za nakupe zemljišč: za 

kategorizirane občinske ceste, zemljišče za povezovalno pot med Potjo na Breg in Veliko 

potjo v Solkanu, zemljišča za izgradnjo kolesarske povezave do brvi čez Sočo, zemljišča za 

športne površine ob OŠ Branik, protipoplavni nasip Prvačina, ... 

V drugi polovici leta pričakujemo izpolnitev plana nakupov zemljišč, vendar je to pogojeno 

z odzivnostjo drugo pogodbene stranke. Pridobivamo zemljišča za komunalno infrastrukturo 

v Rožni Dolini, zemljišča za Vodovodno pot v skladu z OPPN Vodovodna, nadaljujemo z 

odkupi zemljišč za kategorizirane občinske ceste, za izgradnjo fekalne kanalizacije na Barju 

in v Liskurju, zemljišča za pločnik in kontejnersko mesto ob Ulici bratov Hvalič, za 

nekategorizirane občinske ceste, zemljišča za OŠ Šempas, zemljišča za most čez potok Potok 

v Dornberku, zemljišča za turistično pot do gradu Rihemberk,... 

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov 1.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je bila izvedena in plačana ureditev okolice spomenika v Panovcu ter 

obnovljen je bil spomenik NOB v Čepovanu. V nadaljevanju leta bo v okviru preostalih 

razpoložljivih sredstev saniran temelj spomenika dr. K. Lavriču ob Lavričevi ulici. Izvedena 

bo tudi obnova dela kamnitega ograjnega zidu ob dostopu v spominski park NOB na 

Trnovem ter nujna vzdrževalna dela v času pred 1. novembrom. 

07125 Subvencije za prevoz pitne vode 13.988 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili računi za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v sušnih obdobjih 

na območjih, kjer niso zgrajeni javni vodovodni sistemi oz. prebivalci še nimajo možnosti 

priključitve na javno vodovodno omrežje, skladno z Odlokom o subvencioniranju prevoza 

pitne vode v MO Nova Gorica. V poletnem času se intenzivnost prevozov običajno poveča, 

čemur bo predvidoma sledila tudi poraba sredstev na tej postavki. 

07149 Kanalizacija v Novi Gorici 545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov nadzora pri investiciji v obnovo kanalizacije 

na Rutarjevi v Novi Gorici. V drugi polovici leta bodo proračunska sredstva porabljena za 

izvedbo predvidenih aktivnosti v okviru obnove kanalizacije Podgrčna od hišne številke 43 

do 44, dolžine 140 m, za izvedbo rekonstrukcije fekalnega črpališča na Streliški 1 z 

zamenjavo črpalk in predelavo elektro omare ter za vgraditev zapornice na kanalu A pred 

ZBDV Erjavčeva. Ocenjuje se, da bodo sredstva na postavki do zaključka leta realizirana v 

celoti. 

07160 Vodovod v Novi Gorici 545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov nadzora pri investiciji v obnovo vodovoda na 

Rutarjevi v Novi Gorici. V okviru izgradnje krožišča Rejčeva-Prvomajska je bil v okviru te 
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proračunske postavke zgrajen odsek vodovoda DN 500, dolžine 90 m, za katerega še ni bil 

izstavljen račun in bo finančna realizacija le-tega v drugi polovici leta. V drugi polovici leta 

bodo proračunska sredstva v okviru postavke porabljena še za obnovo vodovoda na ulici 

Rada Simonitija - dotrajana tlačna cev DN 150, dolžine 223 m. Ocenjuje se, da bodo sredstva 

na postavki do zaključka leta realizirana v celoti. 

07161 Vodovod Rožna Dolina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naročena in v izdelavi je projektna dokumentacija PZI za obnovo vodovoda od mejnega 

prehoda do odcepa za Liskur na Vipavski cesti dolžine 800 m. Sredstva so namenjena tudi 

za pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo 

vodovoda od Merkurja do odcepa za Staro Goro. Realizacija proračunske postavke je v celoti 

predvidena v drugi polovici leta. 

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture 17.129 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite mesečne pogodbene obveznosti, ki se nanašajo 

na vodenje in ažuriranje baze vertikale in horizontalne prometne signalizacije ter 

zagotavljanje nemotenega delovanja programske opreme TerraGIS na MO Nova Gorica. 

Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom. Do konca leta 

se načrtuje tudi strošek projekta uvajanja prostorskega informacijskega sistema v MO Nova 

Gorica, ki bo na enem mestu zagotavljal učinkovito in pregledno zbiranje, upravljanje in 

nadgradnjo zbirko podatkov in z njimi povezanih evidenc, ki jih mora skladno s predpisi 

imeti vzpostavljene MO Nova Gorica ter zbirk prostorskih podatkov in z njimi povezanih 

evidenc, ki so potrebne za učinkovito načrtovanje prostora, upravljanje s komunalno 

infrastrukturo ter vzdrževanje javnih površin oziroma z izvajanjem nalog v njeni pristojnosti. 

Pri ostalih ne prihaja do bistvenih odstopanj zato realno pričakujemo, da bo postavka do 

konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07181 Varovanje porečja reke Vipave 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila IDZ projektna dokumentacija (idejna zasnova za pridobitev projektnih 

pogojev) za magistralni kanalizacijski kolektor od Ozeljana do Kromberka (trasa predvidene 

kolesarske steze), račun še ni bil izstavljen. Sredstva bodo v letošnjem letu namenjena za 

pridobitev služnosti in novelacijo DGD projektne dokumentacije (projektna dokumentacija 

za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja). 

07192 Pločnik Dornberk - Draga 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projektna dokumentacija PZI (projekt za izvedbo) za manjkajoči del pločnika, ki bo potekal 

od mostu čez železniško progo do zgrajene I. faze pločnika na območju naselja Draga ter na 

drugi strani do priključka za zdravstveni dom Dornberk, bo pridobljena v drugi polovici leta. 

Ker mora dokumentacijo potrditi še Direkcija RS za infrastrukturo, ni realno pričakovati, da 

bodo do konca leta nastali stroški iz naslova pridobivanja zemljišč, zato tudi ni realno 

pričakovati, da bo postavka do konca leta realizirana v celoti. Sama investicija izgradnje 

pločnika je pogojena z rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo, katere naročnik je 

Direkcija RS za infrastrukturo. 
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07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z 

vodo 255.165 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del sredstev je bil porabljen za pokritje obveznosti mestne občine do javnega podjetja 

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. v iz naslova uporabe sredstev v upravljanju na 

dan 31.12.2009 in za strošek vodenja investicije Vodovod Sedovec s strani javnega podjetja. 

V drugi polovici leta so predvidena sledeča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu: 

ureditev dezinfekcije Brje-Preserje, obnova črpališča Lokovec, zamenjava črpalk v črpališču 

Damber I, nadgradnja črpališča bolnica Stara Gora, sanacija iztoka pri vodohranu Damber I, 

obnova armaturne celice v vodohranu Lepenje in obnova vodovoda za vrtcem v Kromberku. 

07199 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno 

energijo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Letna pogodba z javnim podjetjem KENOG je v pripravi, predvidena je obnova dveh 

toplotnih postaj - na naslovu Cankarjeva ulica 78 in Cankarjeva ulica 84. Predvideva se, da 

bodo dela izvedena v drugi polovici leta in postavka realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

07200 Avtobusna postajališča 6.367 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Popravljeno je bilo poškodovano avtobusno postajališče Šmihel ob državni cesti Nova 

Gorica - Ajdovščina - R2 444/0347 v smeri Nova Gorica. Preostala sredstva bodo porabljena 

za redno čiščenje avtobusnih nadstrešnic ter za morebitna manjša popravila avtobusnih 

postajališč. Predvideva se, da bodo sredstva postavke v nadaljevanju leta v celoti porabljena. 

07209 Gradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 1.154 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za ureditev poškodovane ograje na zbirnem centru v Čepovanu. 

V drugi polovici leta bodo sredstva namenjena za vzdrževalna dela in sanacijo morebitnih 

poškodb na obstoječih zbirnih centrih v občini. 

07212 Cesta Dornberk - Oševljek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postopek za pridobitev zemljišč za odsek št. 5 lokalne ceste LC Dornberk - Renče je v teku. 

Finančni stroški iz tega naslova še niso nastali. Realno je pričakovati, da se bodo odkupi 

zamaknili v leto 2021, zato postavka do konca leta ne bo realizirana v celoti.  

Potrebno pa je poudariti, da je bil na isti trasi iz naslova intervencije (plaz) urejen odsek št. 

4, za katerega se še urejuje zemljiškoknjižno stanje. 

07220 Rekonstrukcije in sanacije 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

izvedbe rekonstrukcij in sanacij predvidenih odsekov. Oddano je javno naročilo za 
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doasfaltacijo in preplastitev vozišča odseka lokalne ceste Dornberk-Gradišče-Renče med km 

1,250 in km 1,550 pri Gradišču ob saniranem plazu in saniranih nevarnih prežinah. Izbrani 

izvajalec del je uveden v delo. V pripravi je potrebna dokumentacija za izvedbo javnih 

naročil za naslednje rekonstrukcije in sanacije oziroma za večja vzdrževalna dela, in sicer 

za: 

- doasfaltiranje in asfaltna prevleka lokalne ceste LC Dornberk-Gradišče na odseku lanske 

sanacije plazu in letošnje sanacije nevarnih brežin; 

- rekonstrukcijo kategorizirane občinske makadamske ceste nad novim naseljem "Podžaga" 

na Trnovem z ureditvijo priključka na državno cesto; 

- sanacijo dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko javne poti JP Vrata-Lokovec (Ječmence); 

- sanacijo dotrajanega vozišča z asfaltno prevleko na krajšem odseku lokalne ceste LC Breg-

Krvavec na Banjšicah; 

- zaključek širitve oziroma korekcij ovinkov LC Grgarske Ravne - Bate iz leta 2019 z 

ureditvijo krivin, odvodnjo in asfaltacijo; 

- sanacija krajšega odseka kategorizirane ceste med lokalno cesto LC Pri gradu in naseljem 

Podrob; ter 

- ureditev pločnika ob kategorizirani cesti javni poti JP 787181 v Prvačini (pripravljalna 

dela). 

Izvedba vseh predvidenih del je predvidena v drugi polovici leta. 

Pri tem se na lokacijah sanacij in ureditev vedno ureja tudi odstranitve arhitektonskih ovir. 

Pri nadaljnjih načrtovanih posegih pa bo upoštevan tudi potrjen Strateški načrt dostopnosti 

MO Nova Gorica. V okviru razpoložljivih sredstev bo naročena tudi nujno potrebna 

minimalna dokumentacija za izvedbo teh in bodočih nalog. Poleg tega bodo naročene tudi 

parcelacije po sporazumih z lastniki (minimalni posegi v zasebna zemljišča). 

07224 Investicijska vzdrževalna dela - ravnanje z odpadki 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena so bila dela za nov vodovod za pranje smetarskih vozil, ki uporablja prečiščeno 

vodo iz čistilne naprave. Za izvedena dela je bil opravljen prevzem in končni obračun 

izvedenih del, račun bo predvidoma plačan v avgustu 2020. V letu 2020 je predvidena še 

nova povezava odtoka maščobolovilca do čistilne naprave. 

07229 Kanalizacija  Prvačina 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena je bila investicija v dograditev sekundarne kanalizacije v Prvačini na odseku od 

h.š. 56 do 58, račun še ni bil v celoti izstavljen. V drugi polovici leta je predvidena ureditev 

sekundarne kanalizacije za h.št. 49A in 49B. 

07230 Koncesija mesta in primestnih naselij 105.831 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

in s potrjenim letnim programom izvajanja koncesijskih del  izvajalca Komunala Nova 

Gorica d.d. Glede na to, da je bila intenzivnost izvajanja zimske službe nižja od predvidene 

za povprečno zimo, se je izvedlo nekaj nujnih vzdrževalnih del na cestah, ki se običajno 
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zaradi pomanjkanja sredstev izvajajo le v manjšem obsegu, kot npr. čiščenje jarkov, barvanje 

talne signalizacije ipd. Tudi v nadaljevanju se bodo izvajale aktivnosti rednega vzdrževanja 

cest, kot je določeno s potrjenim letnim programom. 

07231 Koncesija izven mesta in primestnih naselij 235.699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela na občinskih javnih cestah so bila v prvi polovici leta izvajana v skladu s 

koncesijsko pogodbo in potrjenim letnim programom izvajanja koncesijskih del, izvajalec 

je Kolektor CPG d.o.o. Glede na to, da je bila intenzivnost izvajanja zimske službe nižja od 

predvidene za povprečno zimo, se je izvedlo nekaj nujnih vzdrževalnih del na cestah, ki se 

običajno zaradi pomanjkanja sredstev izvaja le v manjšem obsegu, kot npr. čiščenje jarkov, 

barvanje talne signalizacije ipd. Tudi v nadaljevanju se bodo izvajale vse aktivnosti, ki jih 

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

zagotovljena osnovna prometna varnost. 

07234 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - mesto321.487 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

letnega programa izvajanja del izvajalca Komunala Nova Gorica d.d. 

Aktivnosti so naslednje: 

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

odpadkov,  

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

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

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

obdobju ipd.), 

- vzdrževanje fontan, pitnikov in druge komunalne opreme. 

Aktivnosti se bodo redno izvajale tudi v drugi polovici leta. 

07235 Urejanje in čiščenje javnih površin po koncesiji - primestna 

naselja 92.588 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

Ljubljana. 

Izvajale so se naslednje aktivnosti: 

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

odpadkov, 

- pometanje in v manjšem obsegu tudi pranje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin, 
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- vzdrževanje parkov in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, 

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

obdobju ipd.), 

- vzdrževanje druge komunalne opreme. 

Aktivnosti se bodo redno izvajale tudi v drugi polovici leta. 

07237 Vodovod Kromberk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta se aktivnosti na postavki še niso pričele izvajati. V okviru proračunske 

postavke je v drugi polovici leta predvidena izdelava projektne dokumentacije PZI (projekt 

za izvedbo) za obnovo dotrajanega vodovoda od Vodohrana Perivnik navzdol proti 

Kromberku. 

07240 Priprava projektov 21.122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za konkretizacijo projektnih idej v smeri 

priprave projektnih predlogov, priprave projektnih nalog, projektno-tehnične dokumentacije 

predvsem idejnih zasnov z namenom pravočasne priprave projektov za izvedbo ter za 

zagotovitev možnosti pridobitev sredstev iz nacionalnih in EU virov. V prvi polovici leta so 

bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za: 

- izdelavo posnetka obstoječega stanja in IZP projektne dokumentacije za umestitev 

programa Hiša dobre volje v objektu Kulturni dom Branik,  

- izdelavo IZP projektne dokumentacije za umestitev programa Medgeneracijskega zelenega 

središča Branik v prostore bivše poslovalnice NKBM Branik, 

- izdelavo spremembe PZI projektne dokumentacije za Večnamenski objekt Lokovec, 

- izdelavo spremembe DGD projektne dokumentacije za Protipoplavni nasip Prvačina, 

- izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev parkirišča na Ajševici, 

- sofinanciranje projekta po pogodbi Pillot Cities Nova Gorica (plačilo storitev po pogodbi), 

- izdelavo novelacije investicijskega programa za projekt "Optimizacija in aktiviranje 

površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena", 

- sofinanciranje izdelave investicijske dokumentacije Občini Miren-Kostanjevica za projekt 

"Tematska pot ob reki Vipavi", 

- sofinanciranje izdelave investicijske dokumentacije RRA Severne primorske za projekt 

LAS "Kolesarska veriga na podeželju", 

- izvajanje koordinacije aktivnosti na projektu LAS "Center tehniške dediščine KUJ.ME", 

- pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije v okviru izrednega razpisa Srednjeevropske 

pobude Covid-19 – Ukrepi ob pojavu korona virusa in iskanje primernih partnerjev ter 

- za nagrade v okviru akcije "Pešbus" 

Predvideva se, da bodo sredstva v drugi polovici leta realizirana v višini načrtovanih 

sredstev. Nadaljevalo se bo z izvajanjem projektov EU Pilot Cities Nova Gorica, European 

future is our future in Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest ter s pripravo 

načrtovanih in še nerealiziranih projektnih predlogov in ustrezne dokumentacije. 
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07244 Vzdrževanje hidrantov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obnovi hidrantnega omrežja (zamenjava dotrajanih hidrantov). Dela 

so v teku, račun še ni bil izstavljen. Realizacija proračunske postavke je predvidena v drugi 

polovici leta. 

07245 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v 

MONG 13.391 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva porabljena za plačilo storitev nadzora in 

zunanjega strokovnega svetovanja na projektu celovite prenove javne razsvetljave. Del 

sredstev je bil porabljen v sklopu projekta izločitve prižigališč javne razsvetljave iz trafo 

postaj elektro omrežja, s katerim upravlja Elektro Primorska. Ostala sredstva so predvidena 

za doplačilo namestitve svetilk v sklopu projekta celovite obnove (Cankarjeva, Rejčeva in 

Delpinova ulica, pokopališče v Solkanu, parkirišče v Braniku in ob občinski stavbi) ter 

zamenjavo svetilk, ki niso bile zajete v katastru javne razsvetljave in posledično niso bile 

del razpisne dokumentacije. Navedena dela so bila opravljena, niso pa še bila obračunana. 

Plačilo izvedenih del bo realizirano v drugi polovici leta. 

Preostala sredstva bodo porabljena v sklopu večletnega projekta izločitve prižigališč javne 

razsvetljave iz trafo postaj, glede na dinamiko del, ki jih izvaja Elektro Primorska. Del 

sredstev pa bo porabljen v okviru optimizacije oziroma nadgradnje celovite sanacije javne 

razsvetljave, in sicer za zmanjšanje priključnih moči v prižigališčih javne razsvetljave, za 

postavitev dodatne razsvetljave po krajevnih skupnostih, za obnovo javne razsvetljave 

Cankarjevega naselja in za izvedbo meritev napetosti. Vseh del z razpoložljivimi sredstvi ne 

bo moč izvesti. Predvideva se, da bodo sredstva postavke realizirana v okviru planiranih 

sredstev. 

07246 Investicijska vzdrževalna dela -ravnanje z odpadno vodo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedeno je bilo snemanje obstoječe kanalizacije s kamero na Delpinovi ulici. Ugotovljeno 

je bilo, da je na splošno kanalizacija v dobrem stanju, razen na nekaj mestih, kjer je v 

nadaljevanju predvidena točkovna sanacija. Račun za snemanje je bil izstavljen, v plačilo pa 

bo zapadel v drugi polovici leta. V nadaljevanju leta so v okviru letne pogodbe za vodenje 

investicij z javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. predvidena sledeča 

investicijsko vzdrževalna dela: obnova tlačnega voda in zamenjava črpalk v zadrževalniku 

Rožna Dolina, zamenjava črpalk v črpališču Solkan sever (pri obračališču), predelava elektro 

omare v črpališču Solkan jug (Klanec), zamenjava črpalk v črpališču Solkan obrtna cona, 

ureditev črpališča v Kajak centru ter čiščenje in pregled kanalizacije Tabor s končno 

ureditvijo za priklop uporabnikov na javno kanalizacijo. 

07248 Vzdrževanje in plačilo električne energije za delovanje 

semaforjev 5.271 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta poravnani računi za omrežnino in 

električno energijo za delovanje semaforjev, medtem ko se stroški rednega vzdrževanja 

semaforjev izvajajo v sklopu koncesije za vzdrževanje cest. 
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07249 Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na TB 

planoti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru te postavke se v letošnjem letu še niso začele. V drugi polovici leta bodo 

sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za obnovo in nadgradnjo obstoječega 

črpališča v Lokovcu. 

07257 Širitev mreže javne razsvetljave 6.584 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedena je bila manjša dograditev javne razsvetljave na temnem delu med upravno stavbo 

MO Nova Gorica in NKBM ter ureditev oziroma dograditev javne razsvetljave ob površini 

za pešce in kolesarje na Industrijski cesti v Kromberku. V nadaljevanju leta bo naročena 

minimalna dokumentacija za širitev mreže javne razsvetljave, na prometnih površinah, glede 

na razpoložljiva sredstva bo dograjeno omrežje, kjer je to potrebno zaradi zagotavljanja 

prometne in splošne varnosti. V prvi fazi je predvideno naročilo osvetlitve peš poti na 

območju Ledin. 

07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara 

Gora 100.209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dela za zapiranje odlagalnega polja v Stari Gori v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem 

potekajo po terminskem planu. Realizirano je cca 60% del (dela zajemajo izvedbo 

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, nadzor in varstvo pri delu). Dela bodo predvidoma 

zaključena do septembra 2020. 

07265 Vodovod Vitovlje 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku so aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodohran Vitovlje. Konec leta 

je predvidena obnova vodovoda in izgradnja elektro voda na dostopni cesti proti vodohranu, 

to je v obdobju, ko ima zapora ceste manjši vpliv na poslovanje bližnje vrtnarije. Postavka 

bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07268 EZTS GO - Projekt Soča/Isonzo 177.187 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za arhitekturno in 

prometno ureditev območja ob Trgu Evrope ter za ureditev parkirišča in cestnega priključka 

na državno cesto na Prevali. Preostala sredstva so bila namenjena za tehnično svetovanje in 

strokovno kontrolo pri izvedbi jeklene konstrukcije brvi čez Sočo, izvedbi strokovnega 

nadzora in izdelavi tehnične dokumentacije ter za pokritje stroškov koordinatorstva za 

varnost in zdravje pri delu za omenjeno investicijo. Ocenjuje se, da bodo sredstva v okviru 

proračunske postavke do zaključka leta realizirana v celoti. 
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07269 LAS - V objemu sonca 16.064 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

delovanje LAS V objemu soncu, ki ga upravlja RRA Severne primorske d.o.o. in predstavlja 

javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega nastopa pri uresničevanju 

Strategije lokalnega razvoja danega območja. Namen delovanja lokalne akcijske skupine in 

izvajanja strategije lokalnega razvoja je spodbuditi razvoj podeželskega območja, aktivirati 

obstoječe in neizkoriščene potenciale ter s tem povečati privlačnost območja za bivanje in 

delo. 

07271 Kanalizacija Gradišče 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Sredstva v okviru proračunske postavke bodo 

namenjena pridobitvi služnosti za ureditev kanalizacijskega sistema naselja Gradišče v drugi 

polovici leta. 

07274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih 

projektov 9.498 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi prioritetnih projektov Izvedbenega 

načrta Trajnostne urbane strategije Nova Gorica 2020, ki so podlaga za možnost koriščenja 

sredstev iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN). V prvi polovici leta so bila 

sredstva porabljena za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

projekt "Revitalizacija šolskega kareja in prenova OŠ Milojke Štrukelj" ter za izdelavo 

dokumentacije za spremembo vloge za neposredno potrditev operacije "Optimizacija in 

aktiviranje površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena". V drugi 

polovici leta je iz preostalih sredstev na postavki predvidena izdelava noveliranega TUS 

Nova Gorica in noveliranega Izvedbenega načrta TUS Nova Gorica. 

07275 Krožišče Ajševica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicija je časovno vezana na projekt za izgradnjo novega krožišča na Ajševici, ki je v 

pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. MO Nova Gorica bo v okviru projekta izvedla 

ureditev pločnika, izvedba le-tega pa je pogojena z izvajanjem celotnega projekta in v tem 

letu najverjetneje ne bo aktiviran. 

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 328.235 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za pokritje stroškov celotne investicije izgradnje 

visokovodnega nasipa ob Vipavi v Prvačini. Izvedba I. faze investicije, za katero je bilo 

izdano gradbeno dovoljenje, je zaključena. Zaključen je tudi postopek spremembe 

gradbenega dovoljenja za II. fazo investicije, t.j. za izvedbo ureditev navezave nasipa iz I. 

faze na obstoječi dolvodni nasip. Zaključek II. faze investicije je predviden v juliju 2020. V 

drugi polovici leta je predviden še nakup monitorja za potrebe prikazovanja in spremljanja 

rezultatov projekta. V drugi polovici leta bo pridobljeno uporabno dovoljenje in objekt 
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predan v upravljanje Direkciji RS za vode. Realizacija je v okviru pogodbenega zneska, 

postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v 

zapiranju 221.532 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena pokritju stroškov tekočega vzdrževanja neuporabnega dela 

odlagališča Stara Gora. Večina stroškov predstavlja izvajanje potrebnih monitoringov 

(površinskih in podzemnih vod ter odlagališčnega plina), strošek najema in delovanja 

čistilne naprave, strošek tekočega vzdrževanja (košnja, sečnja, čiščenje kanalet...), strošek 

dela ter drugi tekoči stroški (elektrika, voda, čiščenje jaškov, varovanje...). Ocenjuje se, da 

bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07279 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih 

naprav 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki še ni realizacije, saj razpis za sofinaciranje vgradnje malih komunalnih čistilnih 

naprav za leto 2020 in 2021 še ni bil objavljen. Objava razpisa je predvidena v kratkem. 

Realizacija postavke ob koncu leta je odvisna od števila in višine vlog občanov. Gre za 

ukrep, ki je pomemben za občane in ima tudi velik pozitiven učinek glede na vložena 

sredstva občine. 

07281 Celovita prenova Cankarjevega naselja 6.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta poravnani stroški 1. faze vzpostavitve 

Pisarne za urbano prenovo (t.j. programskega dela projekta), katere namen je spodbuditi 

boljše in učinkovitejše komuniciranje lastnikov stavb in uporabnikov javnih površin na 

območju Cankarjevega naselja z MO Nova Gorica. V drugi polovici leta se bo nadaljevala 

izvedba programskega dela projekta, in sicer 2. in 3. faze vzpostavitve Pisarne za urbano 

prenovo, kar bo ustrezno opredeljeno v novi projektni nalogi. Izvajalca programskega dela 

se bo pridobilo v okviru javnega naročila. 

07282 Kolesarska povezava Rožna Dolina - Ajševica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki še niso bila porabljena. Med oddelki potekajo usklajevanja 

glede zagona naloge. Naročilo projektne naloge je tako predvideno v drugi polovici leta. 

Končna realizacija se bo lahko prenesla v leto 2021. 

07285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 48.144 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo dveh situacij 

za obnovo objekta stare osnovne šole v Spodnjem Lokovcu in sicer za gradbeno obrtniška 

dela, eklektro in strojne instalacije. Poleg tega je bilo izvedeno tudi plačilo koordinatorja za 

varnost in zdravje pri delu. Objekt se bo v celoti zaključil v drugi polovici leta. 
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07286 Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu je bilo že naročenih in dobavljenih nekaj črpalk na Centralno čistilno 

napravo (CČN), za katere pa račun še ni bil izstavljen. V teku je naročilo za obnovo 

računalniške opreme in nadzornega sistema SCADA za CČN. V drugi polovici leta je 

predvideno nadaljevanje obnove opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje 

nemotenega delovanja CČN in nujna obnovitvena dela na ostalih čistilnih napravah (ČN 

Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas).  V primeru 

potrebe po zamenjavi opreme, ki predstavlja zelo velik strošek (npr. membrane na CČN), bo 

potrebno tekom leta zagotoviti dodatna proračunska sredstva. 

07288 Vodarna Mrzlek 140 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za pokrivanje stroškov nadzora pri 

zaključevanju lanske investicije v agregat Mrzlek. V drugi polovici leta so v okviru 

proračunske postavke predvidene sledeče obnovitvene investicije: 

- dobava in zamenjava dveh črpalk 150 kW 

- dobava in vgradnja frekvenčnikov 

- zamenjava elektro instalacije z avtomatiko prilagojeno novemu agregatu 

- zamenjava razdelilca R- črpališča (elektro inst.) 

07291 Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas 2.843 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izdelavo 

PZI dokumentacijo spremembe prometne ureditve ob OŠ Šempas, za izdelavo geodetskega 

načrta pri OŠ Šempas in za koordinacijo in varstvo  pri delu. Dela za meteorno odvodnjo 

zalednih voda in prometno ureditev območja OŠ Šempas potekajo po predvidenem 

terminskem planu, realizirano je cca. 20% del, druga obračunska situacija bo plačana v juliju 

2020 (dela zajemajo izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, nadzor in varstvo 

pri delu). Dela bodo zaključena predvidoma do konca avgusta 2020, postavka bo finančno 

zaključena do konca leta. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici niso nastali stroški niti ni bilo prevzetih obveznosti, saj za oddane prijave na 

javne pozive LAS V objemu sonca niso bili najeti zunanji izvajalci. Sredstva v okviru 

proračunske postavke tako ostajajo na razpolago za morebitne druge aktivnosti v okviru LAS 

V objemu sonca v drugi polovici leta. 

07294 Projekti sodelovanja LAS 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta niso nastali stroški, so pa bile prevzete obveznosti za participacijo v 

projektih sodelovanja LAS, ki bodo zaključene v drugi polovici leta. 
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07297 projekt NEKTEO 15.556 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta kriti stroški za izvedbo zaključnih 

aktivnosti čezmejnega partnerskega projekta NEKTEO – sofinanciranega s sredstvi EU - 

Interreg Slovenija/Avstrija.  

Projekt se je v prvem polletju zaključil. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje 

projektne zaposlitve, nakup promocijskega materiala in pripomočkov za promocijo in 

spodbujanje okoljsko odgovornega obnašanja v javnem sektorju, kot so smetnjaki za 

ločevanje odpadkov, stekleničke za uporabo vode iz pipe, varčne žarnice itd. ter pripravo 

promocijskega videa. Projekt je uspešno zaključen, zato stroški na postavki ne bodo več 

nastajali.. Čakamo še na potrditev zaključnega poročila. 

07299 Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 sredstva na proračunski postavki še niso bila koriščena. Naročene 

so storitve statičnega pregleda stopnišča v stavbi in izdelava študije požarne varnosti. V 

pripravi je naročilo projektantskih storitev (izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI). 

Po izdelavi projektne dokumentacije sledi izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in 

inštalacijskih del ter izvedba postopka spremembe namembnosti objekta (gradbeno in 

uporabno dovoljenje). Po izvedbo sledi selitev opreme ter umestitev uporabnikov. Do 

zaključka leta 2020 je predvidena celotna realizacija proračunske postavke (zaključek 

projekta). 

07300 Projekt VIPava 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pogodba za izdelavo DGD in PZI dokumentacije za brv preko reke Vipave v Peklu je 

podpisana. Trenutno se izvajajo geološko geotehnične raziskave na terenu. Dokumentacija 

bo zaključena v drugi polovici leta, prav tako pridobivanje zemljišč, kar pomeni finančno 

realizacijo v drugi polovici leta. 

07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove 

Gorice 14.135 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

zunanje ureditve centra trajnostne mobilnosti ter izdelavo varnostnega načrta za investicijo 

ureditve omenjenega centra, ki je v izvajanju in se bo zaključila v drugi polovici leta 2020. 

Ravno tako so bile iz postavke poravnane mesečne najemnine za najeti prostor nekdanjega 

objekta Streetone, ki bo preurejen v bodoči center trajnostne mobilnosti. V drugi polovici 

leta je predvidena še izvedba "Južne kolesarske poti" od podaljška Delpinove ulice do 

mostička čez Koren ter pričetek gradnje odseka "Delpinova ulica". 

07302 Obnova magistralnega voda DN 700 iz vodarne Mrzlek 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku so aktivnosti za pridobitev vseh potrebnih mnenj mnenjedajalcev in ostale potrebne 

dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo magistralnega vodovoda DN 
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700 od rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Podana je bila vloga za 

predhodni postopek. V letošnjem letu je predvidena pridobitev služnosti in izdelava 

projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo), ki bo finančno izvedena v drugi polovici 

leta. 

07303 LAS – Kolesarjenje po Banjški in Trnovski planoti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile prevzete obveznosti za izvedbo promocije in predstavitve 

projekta kolesarjenja po Banjški in Trnovski planoti. Dela bodo zaključena v drugi polovici 

leta. 

07305 Čezmejno zdravstvo EZTS GO 14.948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bili v prvi polovici leta kriti stroški plače zaposlene na projektu EZTS GO 

"Salute-Zdravje", vključno z obveznimi prispevki in dajatvami (potni stroški, regres). 

Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom, pri čemer ne 

prihaja do bistvenih odstopanj, zato realno pričakujemo, da bo postavka do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07306 Investicijsko vzdrževanje meteorne odvodnje 2.952 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je bila izvedena sanacija krajšega odseka porušene meteorne kanalizacije 

na Vodovodni cesti v Kromberku. V drugi polovici leta je predvidena ureditev poškodovane 

obstoječe meteorne odvodnje v Prvačini pri hiš. št. 14A, dolžine 40 m, ter izdelava izvedbene 

dokumentacije in ureditev meteorne odvodnje na območju Pod Škabrijelom pri hiš. št. 66 - 

I. faza. Ocenjuje se, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta realizirana v 

celoti. 

07311 LAS – Vzpostavitev gradu Rihemberk kot središča 

trajnostnega turizma Goriške – z ureditvijo za interpretacijo in 

vključevanje kulturne in naravne dediščine gradu in širšega 

območja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju ni bilo porabe sredstev na proračunski postavki. Aktivnosti v okviru 

proračunske postavke so v teku. Razpoložljiva sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti 

v drugem polletju, skladno z zaključevanjem projektnih aktivnosti. Sredstva bodo porabljena 

za izdelavo interpretacijske in druge opreme za obiskovalce gradu Rihemberk, za zagon 

spletne strani Grad Rihemberk, oblikovanje itinerarije v okolici gradu (podlaga za nove 

turistične produkte), organizacijo javne prireditve z vključevanjem partnerjev in 

predstavitvijo rezultatov na gradu Rihemberk ter druge aktivnosti po prijavnici projekta. 

Projekt se izvaja na podlagi prijave na razpis LAS V objemu sonca leta 2017 oziroma na 

podlagi odobritve projekta v 2019. 
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07312 LAS – Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na 

podeželju 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke v prvem polletju ni bilo realizacije. V okviru operacije LAS-

Dostopnost dobrin in storitev za ranljive skupine na podeželju je bila na podlagi izvedenega 

javnega naročila podpisana pogodba z Zavodom Brida za postavitev dveh informacijskih 

tabel prilagojenih za slepe in slabovidne. Zaradi epidemije Covid-19 se je sama izvedba 

operacije nekoliko podaljšala, za kar je bil tudi sklenjen Aneks št. 1 k pogodbi za podaljšanje 

pogodbenega roka do 19.08.2020. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v 

okviru predvidenih sredstev. 

07315 LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in 

enoturizma spodnje Vipavske doline 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile prevzete obveznosti za izdelavo spletne strani projekta in izdelavo 

promocijskih fotografij. Obe aktivnosti bosta v skladu s časovnico projekta zaključeni v 

drugi polovici leta 2020. 

07316 Urejanje severnega dela Solkana 12.791 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je bila pridobljena dopolnjena IZP projektna dokumentacija (idejne 

zasnove za pridobitev projektnih pogojev) in podlage za namene izvajanja postopkov 

vezanih na ureditev zemljiško-knjižnega stanja na območju in usklajevanja razvojnih potreb 

med MO Nova Gorica in Direkcijo RS za infrastrukturo. Izvedeno je bilo pravno svetovanje 

v postopku javnega naročila DGD/PZI projektne dokumentacije. Predvideva se, da bodo do 

konca leta izvedene vse za leto 2020 načrtovane aktivnosti v okviru razpoložljivih sredstev. 

07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - 

Aglomeracija Kromberk 37.629 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju so bila sredstva porabljena za sklenitev služnostnih pogodb in izdelavo 

projektne dokumentacije. Trenutno je v zaključni fazi predhodni postopek na ARSO, ki je 

predpogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za 11 odsekov kanalizacije od 12. Potekajo 

aktivnosti za naročilo predhodnih arheoloških raziskav na odseku kanalizacije nad Kajak 

centrom v Solkanu. Na dveh odsekih je v teku odkup zemljišč za potrebe izgradnje 

kanalizacije in druge javne infrastrukture (Kanalizacija Liskur in Kanalizacija Barje), 

potrebno je pridobiti še nekaj služnostnih pogodb predvsem na odseku Kanalizacija Cesta 

25. junija in Kanalizacija Liskur. V fazi naročanja je investicijska dokumentacija in 

pridobivanje vseh potrebnih mnenj in soglasij za oddajo popolne vloge za sofinanciranje v 

okviru Dogovora za razvoj regij 2 (DRR 2). Ocenjuje se, da bodo sredstva v okviru 

proračunske postavke v celoti realizirana do zaključka leta. 
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07318 Mestna kartica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je aplikacija, ki predstavlja jedro mestne kartice. Skupaj z MO Novo mesto je 

potrebno vzpostaviti še ogrodje za izvajanje celotnega sistema (odprtje fiduciarnega računa, 

zagotoviti varnost osebnih podatkov...). Mestna kartica se bo predvidoma začela v praksi 

uporabljati v poletnih oziroma jesenskih mesecih, najprej za storitve plačljivega parkiranja. 

Takrat je predvideno, da bodo na postavki nastali tudi prvi stroški. Ker gre za nov projekt, s 

kar nekaj odprtimi vprašanji, je nemogoče podati oceno realizacije ob koncu leta. 

07319 CULPEER 4 CHANGE - EUROPEAID/DEAR 24.281 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v prvem polletju 2020 so bila namenjena pokrivanju vseh stroškov dela dveh 

zaposlenih na projektu (100% eni ter 50% drugi) ter udeležbi zaposlenih na projektu na 

konferenci v Tanzaniji februarja letos. Planirani gostovanji v Sloveniji sta bili zaradi 

epidemije Covid-19 letos odpovedani. Kljub temu bodo organizirana alternativna srečanja 

na daljavo - med šolami oziroma učitelji v MO Nova Gorica ter učenci oziroma mentorji 

skupin globalnega juga. V primeru izboljšanja razmer v zvezi z epidemijo Covid-19 sta v 

letu 2020 planirani še 2 konferenci ter odprtji zidnih poslikav, septembra na Danskem in 

oktobra na Poljskem. Do zaključka leta 2020 bodo sredstva na postavki zagotovo koriščena 

za pokrivanje stroškov dela zaposlenih, medtem ko bo poraba ostalih razpoložljivih sredstev 

nižja od predvidene. 

07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in 

obzidja 235.073 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 je na gradu Rihemberk potekalo nadaljevanje večjih vzdrževalnih 

del, ki so se začela v preteklem letu in so sofinancirana na podlagi razpisa Ministrstva za 

kulturo za vzdrževanje kulturnih spomenikov. Sredstva so bila porabljena za zaključevanje 

vzdrževalnih del na delu streh, fasad in obzidij gradu Rihemberk, na osnovi odobrenega 

spomeniškovarstvenega projekta v skupni vrednosti 342.504,36 EUR z DDV. Investicijski 

stroški vključujejo: 

ureditev zunanjosti (ovoja, fasad) zunanjega obrambnega obzidja in stolpov/poslopij v  

zahodnem in severnem delu grajskega kompleksa, vključno z nujnimi vzdrževalnimi  deli 

na strehah istih poslopij (na vhodnem poslopju s stolpom, severni rondeli in  severovzhodni 

rondeli) ter obnovo strehe na južnem traktu gradu (južni palacij), ki je v najslabšem stanju 

(vključena obnova strešne kritine ter dotrajanih pripadajočih elementov strehe.  

Kot dodatna manjša, a nujno potrebna dela, so v okviru proračunske postavke nastali tudi 

stroški, ki so vključevali popravilo zgornjih zaključkov cin na osrednjem grajskem stolpu 

ter na obrambnem balkonu ob stolpu (popravila poškodovanih delov, tesnitev stikov – za 

preprečitev zamakanja v notranjost zidovja in nadaljnje propadanje). Dela so bila v prvem 

polletju uspešno zaključena, poteka še formalno zaključevanje projekta, ki bo finančno 

zaključen v drugi polovici leta. 
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07321 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju 

- projekt MUSE 10.137 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena za plačilo 40% 

vrednosti pogodbe, ki je bila sklenjena med MO Nova Gorica in RRA Severne primorske za 

sofinanciranje upravičenih stroškov, vezanih na uspešno izvedbo aktivnosti v okviru 

čezmejnega projekta »MUSE« Programa sodelovanja 2014-2020 Interreg ITALIA-

SLOVENIJA. Glavnina stroškov (60%) je bila poravnana v letu 2019. Aktivnosti, ki so se v 

okviru projekta MUSE izvajale na območju MO Nova Gorica, so: izdelava smernic za 

vključevanje politike zmanjševanja izpustov CO2 in energetske učinkovitosti v načrtovanju 

prometa in mobilnosti v mestnem, medmestnem in čezmejnem prometu, upoštevajoč najbolj 

inovativne SEAP, SUMP; izdelava dokumenta, ki opredeljuje model in način oblikovanja 

čezmejne skupnosti na čezmejnem območju; izdelava študije izvedljivosti uvedbe 

električnih vozil (car sharing) za JU v MO Nova Gorica in razširjena čezmejna študija bike-

sharing ter postavitev sistema najema koles z eno kolesarnico (bike sharing) na območju 

Nove Gorice s pripadajočo projektno dokumentacijo in izvedba javnega dogodeka. MO 

Nova Gorica sofinancira tudi del splošnih stroškov. Ob pripravi polletnega poročila so bila 

predvidena dela v celoti zaključena. Postavka je v celoti realizirana. 

07324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONG 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V teku so aktivnosti za izvedbo raziskovalnih hidrogeoloških vrtin na območju 

Cankarjevega naselja za preveritev kapacitete ponikanja območja za nadaljnje projektiranje 

meteorne odvodnje zelenih površin med Cankarjevo in Gradnikovo ulico. V drugi polovici 

leta je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije za ureditev neustrezne obstoječe 

vaške meteorne kanalizacije pri pokopališču v Oseku in v osrednjem delu vasi Saksid ter 

začetek investicije v ureditev meteorne kanalizacije na Kromberški cesti (Ronket). Postavka 

bo finančno zaključena v drugi polovici leta. 

07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 0 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile prevzete obveznosti za izvedbo gradbenega nadzora ter izdelavo 

varnostnega načrta in koordinatorstvo za varstvo pri delu. V drugi polovici leta pa se bo 

zaključil postopek izbire izvajalca in pričelo z gradnjo predvidoma v septembru 2020. 

Projekt je bil v letu 2019 uspešno prijavljen na Javni poziv Eko Sklada za pridobitev 

nepovratnih finančnih spodbud za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture, v letu 2020 

pa za koriščenje sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letu 2020 na podlagi 23. 

člena ZFO-1. Projekt je v zaključevanju pripravljalne faze ter prehaja na fazo izvajanja. 

07327 Krožišče Rejčeva - Prvomajska 331.423 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili kriti stroški izvedbe krožišča med Rejčevo in Prvomajsko 

ulico. Realizirana sredstva predstavljajo plačilo gradbenih del in investicijskega nadzora 

gradnje. Gradbena dela v okviru investicije so zaključena. Finančno bo investicija zaključena 

v drugi polovici leta. V drugi polovici leta bo izpeljan postopek komisijskega pregleda 
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objekta in odpravljene morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene s strani komisije ter objekt 

predan v upravljanje MO Nova Gorica. Realizacija je v okviru pogodbenega zneska. 

Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07328 Izvedba propustov ob tematski poti ob Vipavi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba propustov je vezana  na izvedbo Naravoslovne tematske učne poti ob reki Vipavi, 

ki jo vodi Občina Miren-Kostanjevica. Dela na ureditvi poti se še ne izvajajo. Realno je 

pričakovati, da se bo izvajanje del zamaknilo v leto 2021, kar pomeni, da postavka do konca 

leta ne bo realizirana. 

07329 Ureditev Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke v prvi polovici leta niso bila koriščena. V nadaljevanju leta 

bo naročena projektna dokumentacija PZI za projekt celovite obnove Kidričeve ulice t.j. 

Magistrale v mestnem središču Nove Gorice, za katerega je glavnina del po terminskem 

planu predvidena šele po letu 2023. V drugi polovici leta 2020 se bo sredstva porabilo tudi 

za aktivacijo gradbenega dovoljenja ter za prijavo gradbišča. Planirana sredstva v letošnjem 

proračunu bodo do konca leta porabljena v predvidenem obsegu. 

07334 Kanalizacija Dornberk 296 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vgradnjo nepovratne lopute na kanalizacijskem sistemu za 

preprečitev vdora vode v nižjeležeče objekte. V drugi polovici leta je predvidena nadgradnja 

fekalnega črpališča v Dornberku. Potekajo aktivnosti za preveritev možnosti izgradnje 

sekundarnega odcepa na obstoječem kanalizacijskem sistemu za priklop poselitve Čuklje 

nad Dornberkom na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Postavka bo do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

07335 Projekt za izgradnjo območja stanovanjske gradnje - 

Liskur 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta sredstva v okviru proračunske postavke še niso bila rabljena. Po 

izvedenih sestankih s predstavniki stanovanjskega sklada in Direkcijo RS za vode, kot 

pomembnim akterjem na obravnavanem območju, je skladno z dogovori pripravljena 

projektna naloga za naročilo projekta ceste ob vzhodnem robu območja, za kar bodo 

namenjena predvidena sredstva v letošnjem proračunu. 

07338 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile prevzete obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije PZI za 

odsek kolesarske steze tri hiše–Ajševica, ki bo zaključena v drugi polovici leta 2020. 
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07339 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri 

Dornberku 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke v prvem polletju ni bilo finančne realizacije, vendar pa so se izvajale 

druge aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicije. V zaključnem usklajevanju je 

sporazum o sofinanciranju projekta med investitorjem Direkcija RS za vode in 

sofinancerjem MO Nova Gorica. Sporazum je podlaga za izvajanje vseh nadaljnjih 

aktivnosti na tem projektu. Do konca leta se bodo sredstva iz proračunske postavke 

namenjena za izvedbo parcelacije in vseh postopkov za pridobivanje zemljišč ter delno za 

izdelavo DGD projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo 

protipoplavnih ukrepov na potoku Potok na odseku D1 in D2 v naselju Potok pri Dornberku. 

07340 Pot aleksandrink - 1. krog 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju na proračunski postavki ni bilo porabe sredstev zaradi začasno ustavljenega 

izvajanja projekta, katerega razlog je bilo nasprotovanje lastnika ene od parcel na poti na 

Gradišču nad Prvačino. V tem času so potekali pogovori z lastnikom in s KS Gradišče, z 

doseženim vsaj neformalnim soglasjem vpletenih glede poteka trase poti (podpisa iskanega 

soglasja lastnik še ni želel dati). Predvidena sredstva bodo namenjena dokončnemu trasiranju 

poti, manjšim ureditvenim delom, izdelavi GPS sledi in novi priročni zgibanki Poti 

aleksandrink, z osnovnimi napotki za pot in drugimi info o aleksandrinkah – kot pripomoček 

za oblikovanje novega turističnega produkta destinacije Vipavska dolina. Predvidevamo, da 

bo postavka do konca leta porabljena v okviru načrtovanih sredstev. 

07343 Zemljišče Panovec 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodana z rebalansom, zato ne izkazuje realizacije. Predvidene 

aktivnosti za nakup zemljišča, na katerem je zgrajen vodni rezervoar Panovec, se bodo 

izvajale v drugi polovici leta. 

07344 Zemljišče CČN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodana z rebalansom, zato ne izkazuje realizacije. Predvidene 

aktivnosti za nakup zemljišča, na katerem leži Centralna čistilna naprava, se bodo izvajale v 

drugi polovici leta. 

07346 Regulacija potoka Liskur 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodana z rebalansom, zato ne izkazuje realizacije. Načrtovane 

aktivnosti v zvezi z regulacijo potoka Liskur z namenom ureditve poplavne varnosti, se bodo 

izvajale v drugi polovici leta. Predvidena je izdelava DGD projektne dokumentacije ter 

pridobitev vseh potrebnih mnenj in soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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08003 Program varstva okolja in prilagajanja na podnebne 

spremembe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke bodo porabljena za izvajanje monitoringa učinkovitosti 

tretiranja peskolovov in kanalizacijskih jaškov s sredstvom Aquatain z namenom zmanjšanja 

populacije tigrastega komarja. Naloga se je začela v juniju in bo imela finančne učinke v 

drugi polovici leta. 

08004 Akcije na področju trajnostne mobilnosti in varstva okolja 0 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti, ki 

poteka v drugi polovici septembra in stroški bodo nastali v naslednjih dveh mesecih. Poleg 

tega pa se je v okviru te proračunske postavke pripravilo tudi zgibanko za objavo na spletni 

strani o tigrastem komarju in objavo v časopisu Goriška. Naloga je izvedena, računi pa bodo 

plačani v drugi polovici leta. Pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

08005 Ekološka merilna postaja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo vzdrževanja in gostovanja aplikacije Zrak v 

Novi Gorici, ki jo prikazujemo na spletni strani MO Nova Gorica. Porabljena bodo v drugi 

polovici leta, ker se storitev običajno plačuje v dveh obrokih, in sicer v juliju in decembru. 

08007 Nadzor nad kvaliteto voda, zraka in tal ter viri hrupa 9.071 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bile iz proračunske postavke pokrite obveznosti, ki so bile prevzete 

po pogodbi za Meritve kakovosti zunanjega zraka na območju Solkana. Meritve so potekale 

od 13.11.2019 do 22.12.2019. Analize in poročilo so bile zaključene v marcu 2020, ko je bil 

tudi izstavljen račun. Iz postavke je bil plačan še del zneska za izdelavo poročila o izvajanju 

monitoringa kemijskega in mikrobiološkega stanja površinskih voda v MO Nova Gorica v 

letu 2019. Ostala sredstva na postavki bodo predvidoma porabljena za izvedbo monitoringa 

površinskih vod v MO Nova Gorica, ki se ga običajno izvaja v jeseni. Sredstva na postavki 

bodo zadoščala za vse predvidene aktivnosti do konca leta. 

08008 Strateški prostorski akti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta sredstva v okviru proračunske postavke še niso bila rabljena. Osnutek 

spremembe OPN SD7, ki je v teku, se izvaja na podlagi pogodbe iz preteklega leta. Za 

dodatna stališča je v pripravi nova pogodba, ki bo v okviru te proračunske postavke 

realizirana v drugi polovici leta, ko bo naročena tudi izdelava "Poročila o stanju prostora" za 

namene priprave izhodišč za začetek postopka SD2. Projektna naloga za predmetno naročilo 

je v pripravi. V drugi polovici leta bo v okviru postavke financirana tudi strokovna podlaga 

za urejanje krajine, ki je v zaključni fazi izdelave in bo obračunana predvidoma v avgustu. 
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08009 Izvedbeni prostorski akti 1.747 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v prvi polovici leta so bila porabljena le za pripravo strokovnih stališč do pripomb 

za OPPN Ronket. Kljub nizki polletni realizaciji se na predvidenih vsebinah izvajajo dela v 

zvezi s pripravo projektnih nalog ter usklajevanja med akterji posameznih OPPN-jev. Za 

OPPN Ronket je bil izveden sestanek s predstavitvijo stališč do pripomb na 2. javni 

razgrnitvi z vlagatelji teh pripomb. Po dogovorih med potencialnimi investitorji (po 

informacijah naj bi bili v teku) bomo pristopili k nadaljevanju postopka za sprejem OPPN-

ja in koristili predvidena sredstva. Pripravljena je projektna naloga za naročilo izdelave 

kataloga urbane opreme, ki bo financirana iz te proračunske postavke v drugi polovici leta. 

Zbira se tudi gradivo za nadaljevanje priprave dokumentacije za območje OPPN Vodovodna 

– Vodovodna cesta. Med nujne, a še nerealizirane, naloge sodi pregled in podaja izhodišč za 

cono Meblo. 

08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob pripravi polletnega poročila na proračunski postavki ni bilo še finančne realizacije. MO 

Nova Gorica je v obdobju prve polovice leta 2020 (februar 2020) po neuspeli objavi JN v 

letu 2019 ponovno objavila JN za izbiro izvajalca vzpostavitve sistema in upravljanja 

sistema izposoje koles. Izvajalec je bil izbran po postopku s pogajanji v začetku junija 2020. 

Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 03.07.2020. Izvedba vseh aktivnosti (GOI-

dela za ureditve 6 lokacij, dobava koles, dobava in montaža postajališč, vzpostavitev 

programske opreme, ...) je predvidena do konca leta 2020. Predvideva se, da bo postavka do 

konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

08023 Vzhodna vpadnica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke v prvi polovici leta 2020 ni kritih nobenih stroškov. V nadaljevanju 

leta bo naročena projektna naloga za del, ki se nanaša na Vodovodno cesto. Za namene 

naročila projektne naloge se zbira dokumentacija, ki obravnava Vodovodno cesto. Naročilo 

projektne naloge je predvideno v drugi polovici leta. Izdelan je bil tudi predlog parcelacije 

za namen pridobivanja zemljišč na območju sprejetega OPPN. Končna realizacija se bo 

lahko prenesla v leto 2021.  

Del sredstev je namenjen izdelavi študiji izvedljivosti za vzhodno vpadnico (HC – rondo 

Ajševica). Realizacija slednje se zaključi v letu 2020. 

Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

09002 Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in 

prvenstev 141.034 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v prvi polovici leta namenjena organizaciji otroških, kulturnih in zabavnih 

prireditev, katerih organizator oziroma soorganizator je bila MO Nova Gorica.  

V začetku decembra 2019 smo v soorganizaciji javnim zavodom Mladinski center 

organizirali otvoritev drsališča in prižig lučk na Bevkovem trgu s spremljevalnim zabavnim 
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programom. Drsališče je bilo na Bevkovem trgu postavljeno do začetka decembra, do 5. 

januarja. 

V decembru smo vse organizatorje in izvajalce raznoraznih programov v centru mesta 

vključili v skupno promocijo v obliki knjižice z navedbo in opisom dogodkov, ki je dosegla 

vsako gospodinjstvo. 

Zadnja dva tedna v decembru (20.12.2019 – 01.01.2020), smo na travniku pred občinsko 

stavbo postavili premium, ogrevan šotor. Sočasno, se je konec leta odvijal že tradicionalni 

knjižni sejem v prostorih bivšega Daimond centra – Knjige pod jelkami, kjer so se poleg 

knjižnega sejma odvijali tudi drugi, glasbeno literarni dogodki. Sejem je trajal med 17. – 20. 

decembrom. 

V premium šotoru so se odvijali koncerti, v soorganizaciji z Mladinskim centrom smo za 

otroke izvedli dve gledališki predstavi in obisk Dedka mraza. Premium šotor smo preko 

javnega poziva v najem oddali podjetju Gig int, d.o.o., Silvestrski večer pa je bil v naši 

organizaciji. Za silvestrovo, smo na odru združili Nino Pušlar ter goriško zasedbo Big ben. 

Za namen prireditev so bili iz postavke kriti sledeči stroški: stroški izvajalcev za 

Silvestrovanje, stroški varovanja, komunalnih storitev, stroški infrastrukture, plačila 

avtorskih pravic združenjema SAZAS in IPF (za Silvestrovanje), stroški promocije, stroški 

okrasitve centra mesta (jelke, novoletna osvetlitev Bevkovega trga in področja pred občinsko 

stavbo), stroški koordinacije silvestrovanja, otroške predstave in postavitev drsališča na 

Bevkovem trgu, glasbeni izvajalci in povezovalka na prižigu lučk, izvedba sejma Knjige pod 

jelkami, ter stroški potrebni za pridobitev dovoljenj. 

Postavka je realizirana v celoti, dodatne aktivnosti niso predvidene. 

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih del 40.010 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka se navezuje na Javno povabilo Zavoda za zaposlovanje RS za program javnih del. 

MO Nova Gorica zagotavlja sredstva za programe javnih del, in sicer v višini 60% sredstev 

za plače udeležencem programov in 5% sredstev za plače izvajalcem, ki zaposlujejo 

invalide. Razliko krije Republiški zavod za zaposlovanje. Na programih javnih del je 

zaposlenih 15 udeležencev, od tega je 5 invalidov. MO Nova Gorica zagotavlja tudi plačilo 

prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače za udeležence, katerih 

plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja in regres 

za letni dopust. Na Javnem razpisu je bilo uspešnih 10 izvajalcev. Deset izvajalcev zaposluje 

na programih javnih del tri udeležence z IV. stopnjo izobrazbe, osem udeležencev s V. 

stopnjo izobrazbe, eden je zaposlen s VI. stopnjo izobrazbe ter trije so udeleženci s VII. 

stopnjo izobrazbe. Poraba sredstev poteka po predvidenem planu za leto 2020. 

09005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj 

kmetijstva 3.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi poznega razpisa v letu 2019 sta bili dve pogodbi z upravičenci zaključeni z izplačilom 

v letu 2020. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020, kot je tudi navedeno 

v letošnjem razpisu. 
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09006 Tekoče obveznosti za področje kmetijstva 3.834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

strani zaključenih projektov, sofinanciranje ureditve vrtnic za Festival vrtnic 2020 in za 

davčne obveznosti iz lastništva kmetijskih in gozdnih zemljišč. Preostala sredstva bodo 

zadoščala za načrtovane aktivnosti do konca leta. 

09007 Sofinanciranje programov društev za razvoj podeželja 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi začasnega zadržanja izvajanja proračuna v času razglašene epidemije Covid-19 bo 

javni razpis za društva objavljen kasneje kot običajno. Iz navedenega razloga bodo sredstva 

porabljena v drugi polovici leta. 

09014 Izvajanje komasacijskih postopkov 10.857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za pridobitev potrebne dokumentacije za 

uvedbo komasacij in agrooperacij na kompleksih Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija. 

Izdelana je bila idejna zasnova za ureditev komasacijskih območij in geomehanska ter 

hidrološka študija za pridobitev vodnega soglasja. V drugi polovici leta bodo sredstva na 

postavki porabljena za pridobitev še vse ostale dokumentacije za kandidiranje na razpis za 

pridobitev sredstev za izvedbo komasacij na štirih komasacijskih območjih. Glede na 

situacijo je razpis predviden v jesenskih mesecih. Ocenjujemo, da bo proračunska postavka 

v letu 2020 realizirana v okviru načrtovanih sredstev. 

09015 Program zaščite živali, azil za pse 19.341 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena v skladu s koncesijsko pogodbo za prvo polovico leta, to je za odlov 

in oskrbo zapuščenih živali, najdenih na območju MO Nova Gorica. Skrb za zapuščene živali 

je po Zakonu o zaščiti živali naložena občini, na območju katere je zapuščena žival najdena. 

Postavka bo do konca leta realiziran v okviru načrtovanih sredstev. 

09020 Javni sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške - 

sredstva za delovanje 41.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MO Nova Gorica je ena izmed šestih soustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva 

Goriške, kateremu na podlagi sklenjene pogodbe zagotavlja dogovorjen delež sredstev za 

delovanje. V prvi polovici leta so se, skladno s sprejetim finančnim načrtom, potrjeno 

sistemizacijo in zasedenostjo delovnih mest na skladu, zagotavljala sredstva za plače in 

materialne stroške. Do dejanskih nakazil sredstev sicer ni prihajalo, ker so se obveznosti za 

nakazilo kompenzirale z ugotovljenim presežkom nakazanih sredstev za delovanje iz 

preteklih let. Realizacija ob polletju je skladna z zastavljenim planom, kar pomeni, da bo 

postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 
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09021 Projekti v podporo visokotehnološkega gospodarstva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Primorski tehnološki park (PTP) je z namenom ublažitve gospodarske škode zaradi 

epidemije Covid-19 ponudil posebni protikrizni program za spodbujanje in podporo 

visokotehnološkemu podjetništvu za omilitev družbeno ekonomskih posledic epidemije, in 

sicer:  

- celovita promocijsko - motivacijska kampanja za podporo visokotehnološkemu 

podjetništvi pri prilagajanju novim razmeram, 

- podjetniški protikrizni program za omilitev posledic epidemije Covid-19 in prilagajanje 

novim razmeram ter 

- projekt POPRI, spodbujanje podjetnosti mladih v podporo visokotehnološkemu 

gospodarstvu. 

Glede na to, da so predlogi ukrepov za blaženje gospodarske škode v pripravi in v izogib 

podvajanju že sprejetih ukrepov na nivoju države in ugotavljanju učinkovitosti predlagane 

ponudbe z vidika porabe proračunskih sredstev, se storitve PTP še ne izvajajo. 

Iz te postavke želimo v drugi polovici leta financirati tudi raziskavo o potrebi oziroma 

izraženem interesu med dijaki, študenti, samostojnimi podjetniki in podjetji v Goriški regiji 

po vzpostavitvi nekomercialnega prostora, kjer bi posamezniki (dijaki, študentje, inovatorji, 

samostojni podjetniki, podjetja) lahko na najeti opremi realizirali svoje ideje in zamisli. 

Javno naročilo bo objavljeno v kratkem. Gre za celovit projekt, ki bi ga realizirali v 

sodelovanju z Šolskim centrom. Vendar je najprej potrebno preveriti interes za realizacijo in 

vzpostavitev takega prostora. 

09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog 6.319 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo zahtevka, ki 

izhaja iz letne pogodbe o izvajanju in sofinanciranju splošnih razvojnih nalog spodbujanja 

razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško) razvojno regijo s Posoškim 

razvojnim centrom. Ostale planirane aktivnosti bodo v okviru predvidenih sredstev izpeljane 

v drugi polovici leta. 

09029 Izdelava promocijskega gradiva in izvajanje turistične 

promocije 6.751 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila namenjena tisku in oblikovanju mesečne brošure 

KAM (1200 izvodov mesečno), ki jo je MO Nova Gorica izdajala v sodelovanju s Turistično 

zvezo Nova Gorica do 31.3.2020. Brošura se je izdajala za območje MO Nova Gorica, 

Občine Šempeter-Vrtojba (v sodelovanju z Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Šempeter-Vrtojba) in Občine Brda (v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, 

mladino in šport Brda). Na osnovi preverjanja primernosti načina najavljanja dogodkov je 

bilo ugotovljeno, da obe občini nista več zainteresirani za objavo dogodkov, prav tako se 

tudi v mestni občini kaže potreba po drugačnem pristopu k zagotavljanju tovrstnih 

informacij za javnost, zato se brošura v takšni obliki ne bo več izdajala. Aktivnosti na 

postavki so za letošnje leto zaključene. 
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09030 Sabotin - Park miru 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

računov za vzdrževanje in urejanje Parka miru na Sabotinu. Preostala sredstva bodo 

zadoščala za predvidene aktivnosti v drugi polovici leta. 

09033 Ureditev turistične infrastrukture 54.045 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

dokumentacije in spremembe namembnosti, izvedbo gradbeno obrtniški in instalacijskih del, 

gradbenega nadzora in koordinatorstva za varstvo in zdravje pri delu na objektu nekdanje 

carinarnice v Solkanu. Zaključil se je tudi projekt ureditve vadbene jase v Panovcu s 

postavitvijo rampe za preprečevanje parkiranja pri zadrževalniku Pikolud ter postavitvijo 

ekološkega javnega stranišča na vzletišču Lijak. Preostala sredstva bodo porabljena za ostale 

načrtovane aktivnosti v drugi polovici leta. 

09034 Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova 

Gorica 83.671 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Turistični zvezi Nova Gorica so se v obdobju od 1.1.2020 do 31.5.2020 dodeljevala sredstva 

na podlagi sklepa Mestnega sveta MO Nova Gorica št. 322-26/2015-21 z dne 16.6.2016, ki 

je zvezo pooblaščal za opravljanje nalog s področja spodbujanja razvoja turizma na območju 

občine ter na podlagi Plana dela zveze za leto 2020. V letu 2020 so bili financirani stroški 

zaposlenih ter stroški materiala in storitev, vezani na vsebine iz Plana dela. S sprejemom 

sklepa Mestnega sveta MO Nova Gorica št. 322-1/2020-16 z dne 28.5.2020 je bil preklican 

sklep št. 322-26/2015-21 z obrazložitvijo, da je za izvajanje nalog spodbujanja razvoja 

turizma MO Nova Gorica skupaj z Občino Ajdovščina in Občino Renče-Vogrsko ustanovila 

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, na katerega se je s 1.6.2020 preneslo 

naloge, ki jih je opravljala Turistična zveza Nova Gorica. Obenem je financiranje zveze z 

dnem 31.5.2020 prenehalo tudi skladno s pogodbo o financiranju št. 322-1/2020-2 z dne 

27.1.2020. Realizacija finančnih obveznosti iz naslova pogodbe o sofinanciranju št. 322-

1/2020-2 pa bo v mesecu juliju, ko bo postavka realizirana. 

09035 Sredstva za programe - Turistična društva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bo razpis za turistična društva predvidoma objavljen v mesecu juliju. Do zamika 

pri objavi razpisa je prišlo zaradi oteženih okoliščin v zvezi z izvedbo postopkov zaradi 

razglašene epidemije Covid-19. Predvideno je, da bodo sredstva porabljena do konca 

proračunskega leta. 

09047 Gospodarjenje z gozdovi 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lastniki gozdov morajo skladno z veljavno zakonodajo z njimi ustrezno gospodariti. 

Gospodarjenje z gozdovi v lasti mestne občine se izvaja v sodelovanju in po navodilih 

pristojne inštitucije, to je Zavoda za gozdove. Zaradi omejitev poslovanja v času epidemije 

Covid-19 so potekala usklajevanja nekoliko kasneje kot običajno, zato tudi do porabe 



67 

 

sredstev v prvi polovici leta ni prišlo. Predvidene aktivnosti bodo izvedene in finančno 

zaključene v drugi polovici leta. 

09064 Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 5.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena pripravi in izvajanju (sofinanciranju), 

regionalnih in mednarodnih projektov, ki so predhodno usklajeni in skladni z interesi in 

potrebami MO Nova Gorica oziroma med več partnerskimi občinami ter pripravi 

kompleksnejše projektne dokumentacije za namen prijave na razpis. V prvi polovici leta se 

je sredstva na proračunski postavki porabilo za plačilo pogodbenih obveznosti iz naslova 

pomoči pri pripravi projekta Restaura. V nadaljevanju leta bodo sredstva na postavki 

porabljena za pripravo novih projektnih predlogov in aktivnosti, ki so v interesu MO Nova 

Gorica v okviru EU projektov ter za aktivnosti RRA Severne primorske na EU projektih s 

področja načrtovanja turizma in razvoja turističnih produktov. 

09067 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta skladno z Odlokom o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MO Nova Gorica, med drugim tudi za 

intervencijsko skupino, ki lovi divjad na nelovnih površinah. Sredstva bodo realiziran v 

drugi polovici leta. 

09070 Finančne spodbude podjetnikom - Subvencioniranje 

komunalnega prispevka 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za subvencioniranje komunalnega prispevka še ni bil objavljen. Glede na 

trenutne razmere je v pripravi predlog nabora ukrepov skladno s sklepi seje Mestnega sveta 

MO Nova Gorica z namenom, da se kar najbolj učinkovito porazdelijo sredstva glede na 

trenutne potrebe lokalnega gospodarstva zaradi epidemije Covid-19. 

09071 Finančne spodbude podjetnikom - Spodbujanje začetnih 

investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za subvencioniranje začetnih investicij še ni bil objavljen. Glede na trenutno 

situacijo je v pripravi predlog nabora ukrepov skladno s sklepi seje Mestnega sveta MO 

Nova Gorica z namenom, da se kar najbolj učinkovito porazdeli sredstva glede na trenutne 

potrebe lokalnega gospodarstva zaradi epidemije Covid-19. 

09074 Finančne spodbude podjetnikom – Spodbujanje 

promocijskih aktivnosti podjetij 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij še ni bil objavljen, in v 

letošnjem letu verjetno tudi ne bo, zaradi specifične situacije povezane z epidemijo Covid-

19. Sredstva bodo namenjena za potrebe lokalnega gospodarstva, ko bodo sprejeti ukrepi za 

pomoč lokalnemu gospodarstvu. 
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09076 Sredstva iz koncesnine državnih gozdov 22.291 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila porabljena le sredstva za nujno vzdrževanje gozdnih poti na 

območjih, kjer so bile le-te najbolj poškodovane zaradi večjega poseka in spravila lesa, saj 

sredstva na tej postavki pridobimo iz dela koncesnine za posekan les v državnih gozdovih. 

Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

09078 ROSIE 18.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v letu 2020 kriti stroški izvajanja projekta, predvsem stroški 

dela, potni stroški (projektni sestanek v Košicah, Slovaška) in drugi operativni stroški. 

Projekt se zaključuje 30.6.2020. V obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020 je potekalo šesto 

obdobje projekta ROSIE, Interreg Central Europe, CE1004, https://www.nova-

gorica.si/projekti/2018011912264042/. V okviru projekta so se nadaljevale aktivnosti 

vzpostavljanja skupnosti turističnih akterjev destinacije Vipavska dolina (turističnih 

ponudnikov, turističnih organizacij, lokalnih skupnosti in drugih zainteresiranih deležnikov) 

pod okriljem portala »Naš borjač«, kjer so bili z namenom informiranja, povezovanja in 

spodbujanja odgovornega inoviranja v turizmu objavljeni različni prispevki. Pripravljena so 

bila projektna poročila, vezana na pilotne aktivnosti projekta, evidentiranje potencialnih 

virov financiranja ter plana spodbujanja odgovornega inoviranja v turizmu. Zaključno 

poročanje projekta se bo izvajalo v mesecu juliju 2020. 

09079 INNOWISE 13.747 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v letu 2020 kriti stroški izvajanja projekta, predvsem stroški 

dela, potni stroški (projektni sestanek v Poznanu, Poljska) in drugi operativni stroški, med 

katerimi lahko izpostavimo uspešno izvedene design thinking delavnice s subjekti socialne 

ekonomije Ustvarjajmo privlačno regijo, izveden teden digitalnega marketinga s štirimi 

webinarji z naslovom Razmišljam ustvarjalno, delujem digitalno, izveden zaključni dogodek 

projekta Priložnosti na podeželju, priprava strategije razvoja socialne ekonomije in druge 

aktivnosti projekta. Projekt se zaključuje 30.6.2020. V obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020 je 

potekalo šesto obdobje projekta INNO-WISEs, Interreg Central Europe, CE1223, 

https://www.nova-gorica.si/projekti/2018020209415792/. Zaključno poročanje projekta se 

bo izvajalo v mesecu juliju 2020. 

09081 Ureditev vaškega jedra Lokve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki še niso bila koriščena. Načrtovane aktivnosti za naročilo projektne 

naloge, ki je potrebna za izvedbo javnega natečaja, so predvidene za drugo polovico leta. 

09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - 

Kromberk 131.653 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt za izgradnjo Poslovno-ekonomske cone v Kromberku, ki bo 

nudila ustrezne pogoje mikro, malim in srednje velikim podjetjem za opravljanje svojih 

poslovnih dejavnosti, z namenom zagotovitve novih delovnih mest in povečanjem 
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privlačnosti občine tako za gospodarsko aktivnost kot za naseljevanje v MO Nova Gorici. V 

prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za pripravo Poročila o vplivih na okolje (PVO), 

za izvedbo inženirsko-geoloških raziskav oziroma za izdelavo poročila za določitev 

geomehanskih lastnosti tal na območju PEC, za izdelavo investicijske dokumentacije, za 

pridobitev dokazil o pravici graditi na območju PEC, za plačilo storitev zastopanja v 

postopku pritožbe na ARSO ter v večji meri za plačilo nadomestila za služnost skladno s 

Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice v javno korist. V drugi polovici leta je predvideno 

dokončanje DGD projektne dokumentacije ter podaja vloge za izdajo integralnega 

gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor, izdelava PZI projektne 

dokumentacije ter izvedba prijave projekta na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo v okviru Dogovora za razvoj regij 2. Postavka bo do konca leta realizirana v 

okviru predvidenih sredstev. 

09083 Walk of Peace - Interreg SLO-ITA 20.945 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

investicije obnove objekta nekdanje stražnice na Sabotinu. Objekt je urejen in pripravljen za 

nadaljnjo fazo, ki bo vključevala vzpostavitev modernega in inovativnega centra za 

obiskovalce na Sabotinu, kar bo pomenilo nadgradnjo turističnega produkta Sabotin – Park 

miru. Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

09084 Delovanje javnega zavoda za turizem 4.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta 2020 realizirani manjši zagonski stroški 

za pričetek delovanja Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. S 

sprejemom sklepa Mestnega sveta MO Nova Gorica št. 322-1/2020-16 z dne 28.5.2020 je 

bil preklican sklep št. 322-26/2015-21, ki je do 31.5.2020 pooblaščal Turistično zvezo Nova 

Gorica za izvajanje nalog spodbujanja razvoja turizma na območju MO Nova Gorica. MO 

Nova Gorica je skupaj z Občino Ajdovščina in Občino Renče-Vogrsko leta 2018 ustanovila 

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, na katerega so se 1.6.2020 prenesle 

naloge, ki jih določa Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova 

Gorica in Vipavska dolina«. Ocenjuje se, da bodo sredstva v okviru proračunske postavke 

do zaključka leta realizirana. 

09085 Evropski park miru 94.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so se v prvi polovici leta porabila za izvedbo gradbeno 

obrtniških in instalacijskih del za ureditev/postavitev spominskega obeležja padlim 

madžarskim vojakom na Prevali, ki so se borili v I. svetovni vojni. Objekt "Obeležje na 

Prevali" je zaključen. V drugi polovici leta je v okviru proračunske postavke predvidena 

poravnava vseh prevzetih obveznosti za opravljena dela. 

09088 Projekti za spodbujanje razvoja gospodarstva 4.118 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju srečanj, dogodkov, poslovnih in investicijskih 

konferenc, ki jih MO Nova Gorica organizira skupaj z podpornimi institucijami. Zaradi 
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trenutnih razmer se organizacija dogodkov in konferenc pomika v jesenski čas oziroma bodo 

sredstva prerazporejena glede na trenutne potrebe lokalnega gospodarstva. 

09089 Cooperative campus 1.858 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili od 1.4.2020 do 30.6.2020 kriti stroški plač za potrebe 

izvajanja projekta. Glavnina stroškov bo nastala v drugi polovici leta 2020 in v letu 2021. 

Projekt se nanaša na javni poziv Evropske komisije 303-G-GRO-PPA-19-11225, Reducing 

youth unemployment: setting up co-operatives to enhance working opportunities in the EU, 

Topic 3, Fostering the entrepreneurial mindsets of young people to create cooperative 

outside the educational environment. Partnerji projekta so ANEL Navarra's Social Economy 

Enterprises Association (Španija), Lapland University of Applied Sciences (Finska), 

Coompanion Social Economy Association (Švedska) in MO Nova Gorica. Načrtovano 

trajanje projekta je od 1.3.2020 do 31.8.2021. Projekt je namenjen usposabljanju mladih s 

področja zadružniškega podjetništva, priprave poslovnih načrtov, krepitve lokalnega 

zadružniškega ekosistema in krepitve veščin mladih. S strani mestne občine se bo izvedel 

teoretični in praktični del usposabljanja o zadružništvu, na osnovi programa, razvitega v 

okviru projekta. V prvih treh mesecih izvajanja projekta je mestna občina sodelovala pri 

izvedbi analize stanja programov na področju usposabljanja mladih s področja zadružništva, 

zasnovi programa usposabljanja, zasnovi projektne spletne strani ter orodij za izvajanje 

programa. 

09090 Strategija razvoja kmetijstva Vipavske doline 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodana z rebalansom, zato ne izkazuje realizacije. Predvidene 

aktivnosti v zvezi s Strategijo razvoja kmetijstva Vipavske doline, se bodo izvajale v drugi 

polovici leta. 

09091 Samooskrba Vipavske doline 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodana z rebalansom, zato ne izkazuje realizacije. Predvidene 

aktivnosti v zvezi s samooskrbo Vipavske doline, se bodo izvajale v drugi polovici leta. 

10004 Preprečevanje zasvojenosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke, skladno z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s 

področja zasvojenosti v MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14, 2/16 in 72/19) (v 

nadaljevanju: odlok), je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov s področja 

zasvojenosti v MO Nova Gorica za leto 2020. Programi s področja zasvojenosti so 

namenjeni ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o posledicah različnih oblik 

zasvojenosti, zdravljenju in integraciji uporabnikov, zmanjševanju vpliva dejavnikov 

tveganja ter preprečevanju vseh vrst zasvojenosti. Odlok določa še upravičence, pogoje, 

merila in postopek dodeljevanja sredstev za financiranje oziroma sofinanciranje programov 

in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v javnem interesu MO Nova Gorica in nadzor 

nad porabo sredstev. Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti je po odloku 

sestavljeno iz sklopov B, C in D. Letni obseg razpoložljivih sredstev za leto 2020 predviden 

v višini 25.000,00 EUR. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega 
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razpisa v mesecu marcu 2020 zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku 

sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. 

Na letošnji javni razpis se je prijavilo pet prijaviteljev. Za sofinanciranje so bili izbrani štirje 

prijavitelji, in sicer:  

- za sklop B je Center za socialno delo Severna Primorska s Programom za delo z 

osnovnošolsko populacijo, s Programom za delo s srednješolsko populacijo in s Programov 

za delo z eksperimentatorji;  

- za sklop C je ŠENT s Programom Dnevni center za uporabnike prepovednih drog-

nizkopražni program ter  

- za sklop D sta Zavod Pelikan-Karitas s Programom Skupnost Srečanje v MO Nova Gorica-

visokopražni program in Društvo Projekt Človek s Programom Projekt Človek-Sprejemni 

center Piran-dislocirana enota Nova Gorica-program za samopomoč, terapijo in socialno 

rehabilitacijo-visokopražni program. 

10006 Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe 103.532 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bili v prvi polovici leta kriti stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja za 

tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Mesečna premija obveznega 

zdravstvenega zavarovanja znaša 34,83 EUR na upravičenca. V prvi polovici leta se je 

število upravičencev gibalo od 470 do 530. Gre za zakonsko obveznost občine, ki jo ureja 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V skladu z veljavno 

zakonodajo občina plača stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja državljanom 

Republike Slovenije s stalnim bivališčem v mestni občini in tujcem, ki imajo dovoljenje za 

stalno prebivanje v mestni občini. Stroški, ki nastajajo mesečno so odvisni od izdanih odločb 

pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. Število zavarovancev se zaradi spremembe statusa (brezposelnosti, zaposlitev, 

šolanje, upokojitev) mesečno spreminja. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki 

porabljena v okviru zagotovljenih sredstev. Poleg navedenega krije občina v skladu z 

veljavno zakonodajo še obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki 

se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma 

ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Premija obveznega 

zdravstvenega zavarovanja za mladoletnega otroka znaša 56,06 EUR mesečno. V prvi 

polovici leta so bili od januarja do aprila kriti stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja 

za enega mladoletnega otroka. V primeru mladoletnih otrok, ugotavlja upravičenost do 

plačila prispevka Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, odločbo o upravičenosti pa 

izda mestna občina. 

10007 Mrtvoogledna in dežurna služba 26.959 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bili kriti stroški opravljenih sanitarnih obdukcij, mrliških ogledov in 

prevozov na sanitarno obdukcijo. V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja 

mrliško pregledne službe, je organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliško pregledne 

službe zakonska obveza občine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo 

zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo 

preiskovalnega sodnika, je plačnik stroškov občina. Za izvajanje mrliško pregledne je v teku 

sklenitev pogodbe z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica. V skladu s 
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pogodbo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica 

zagotavljajo sredstva za nemoteno izvajanje mrliško pregledne službe - stalna pripravljenost 

dveh upokojenih zdravnikov in sredstva za vsak opravljen mrliški ogled. Plačila so zakonska 

obveznost občine in se plačujejo mesečno na podlagi izstavljenih računov izvajalcev 

storitev. V skladu s pogodbo se plačilo za stalno pripravljenost zdravnikov, ki opravljata 

mrliško pregledno službo izvede konec leta, po prejemu zahtevka. Realno pričakujemo, da 

bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 1.494 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 in racionalizacije poslovanja se nekateri planirani 

programi/projekti v prvem polletju niso izvedli (Goriški mlaj, Muzejski torkovi večeri ter 

pedagoške in andragoške delavnice v marcu in aprilu). Nekateri planirani programi/projekti 

se nadomestijo z drugimi projekti (npr. inštalacija, ki vabi na ogled muzejskih zbirk na 

Bevkovem trgu). Zaradi navedenih razlogov je realizacija v prvem polletju nižja od planirane 

in zajema financiranje programa parki in vrtovi na Goriškem. Festival Glasbe sveta, ki bo 

potekal preko poletja se bo letos izvedel v omejenem obsegu in brez sofinanciranja s strani 

MO Nova Gorica. Pretežni del realizacije sredstev je načrtovan v drugem polletju. 

10015 Akcije v kulturi  - Galerija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 se nekateri planirani programi/projekti niso izvedli 

kot je bilo načrtovano: v manjšem obsegu, v prilagojeni obliki oz. kasneje kot je bilo 

predvideno se bodo izvedli npr. Filmsko gledališče, Filmski vrtiljak. Zaradi navedenih 

razlogov je realizacija sredstev načrtovana v drugem polletju. 

10016 Delovanje Goriškega  muzeja 35.084 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriškega muzeja je zaradi razglasitve epidemije Covid-19 potekalo prilagojeno, 

vendar skladno s temeljnimi programskimi usmeritvami javnega zavoda. Sredstva so se 

nakazovala na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane 

s plačo zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10017 Delovanje Galerije 13.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije nalezljive epidemije Covid-19 in racionalizacije poslovanja je 

bila odpovedana ena razstava. Ker je bila galerija skoraj dva meseca zaprta, se posledično 

zmanjšujejo tudi splošni obratovalni stroški, vezani na uporabo prostorov v Slovenskem 

narodnem gledališču Nova v Gorica. Izvajanje ostalih načrtovanih programov/projektov je 

potekalo po planu in skladno z zastavljenimi cilji. Zaradi navedenih razlogov je realizacija 

v prvem polletju nižja od planirane. Pretežni del realizacije sredstev je načrtovan v drugem 

polletju. 

10018 Galerija - nakup likovnih del 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovani nakupi umetniških del in poraba sredstev so predvideni v drugem polletju. 
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10019 Akcije v kulturi - GK 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covdi-19 in racionalizacije poslovanja so se planirani 

programi/projekti izvedli v manjšem obsegu (predstavitve knjig, delavnice). Finančna 

realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10021 Goriška knjižnica - nakup knjig 27.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 se je v prvem polletju nakup knjižničnega gradiva 

izvedel v manjšem obsegu, kar pomeni da je realizacija porabe sredstev v prvem polletju 

nižja od planirane. Iz preostalih sredstev se bo financiral nakup knjižničnega gradiva v 

drugem polletju. 

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 465.836 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Goriške knjižnice je v obdobju razglasitve epidemije Covid-19 potekalo 

prilagojeno in v zmanjšanem obsegu, vendar skladno s temeljnimi programskimi 

usmeritvami javnega zavoda. Sredstva so se nakazovala na osnovi prejetih mesečnih 

zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s plačo zaposlenih ter na osnovi 

zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. Glede na navedeno je realizacija 

sredstev v prvem polletju nižja od planirane. 

10026 Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica 178.809 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje Kulturnega doma je zaradi razglasitve epidemije Covid-19 potekalo prilagojeno, 

vendar skladno s temeljnimi programskimi usmeritvami javnega zavoda. Sredstva so se 

nakazovala na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane 

s plačo zaposlenih ter na osnovi zahtevkov za materialne stroške z ustreznimi prilogami. 

10027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 18.185 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 je izvajanje načrtovanega programa potekalo 

prilagojeno in v nekoliko zmanjšanem obsegu. Nekateri planirani programi/projekti se niso 

izvedli oz. so se/se bodo izvedli na drugačen način (Festival Fronta sodobnega plesa, 

gostovanja v tujini, plesni abonma). Zaradi navedenih razlogov je realizacija v prvem 

polletju nižja od planirane in zajema financiranje naslednjih programov: Goriški vrtiljak, 

amaterski mladinski oder. Realizacija preostalih sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10033 Kinematografija - ART film 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 se nekateri planirani programi/projekti niso izvedli 

(določeno število projekcij znotraj abonmaja Filmsko gledališče in Filmski vrtiljak) oz. se 

prestavljajo v poletno/jesenski termin. Finančna realizacija sredstev je predvidena v drugem 

polletju. 
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10038 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom 0 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 in racionalizacije poslovanja se nakup opreme in 

izvedba investicijskega vzdrževanja izvaja v omejenem obsegu. V prvem polletju so bila že 

izvedena nekatera nujna popravila in posegi (popravilo stropa nad odrom velike dvorane in 

menjava elektronskih merilnih komponent), nakazilo proračunskih sredstev bo v drugem 

polletju, ko se bo izvajalo tudi preostalo nujno investicijsko vzdrževanje. Zaradi navedenih 

razlogov je celotna realizacija sredstev predvidena v drugem polletju. Skladno z Zakonom o 

uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) lokalna skupnost v javnem interesu 

zagotavlja pogoje za ustvarjanje, posredovanje in varovanje javnih kulturnih dobrin na način 

javne službe. Med stroške za izvajanje javne službe sodi tudi strošek investicijskega 

vzdrževanja in nakupa opreme. Javna sredstva za navedene namene zagotovi ustanovitelj na 

podlagi ustanovitvenega akta po postopku kot ga določa zakon, ki ureja javne finance za 

posredne proračunske uporabnike. Višino javnih sredstev za financiranje javnega zavoda 

določi ustanovitelj, upoštevaje osnove za izračun, kot jih določa ZUJIK, na podlagi 

strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega programa dela. 

10040 Akcije v kulturi - SAZU 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 in racionalizacije poslovanja se obseg 

sofinanciranega programa zmanjša. Pogodba zaradi razglasitve epidemije še ni bila 

podpisana, v teku je uskladitev programa glede na sprejeti rebalans proračuna. Po uskladitvi 

programa dela in finančnega načrta bo sklenjena letna pogodba o sofinanciranju. V prvem 

polletju se je sicer nadaljevalo izvajanje večletnega projekta Zahodna slovenska narodnostna 

meja v luči sprememb časa ter program strokovnega in raziskovalnega dela. Realizacija 

sredstev je načrtovana po sklenitvi pogodbe v drugem polletju. 

10045 Sofinanciranje programov tehnične kulture 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega razpisa v mesecu marcu 

zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku sklepanje pogodb z izbranimi 

izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. Na letošnji javni razpis se je 

prijavilo 14 prijaviteljev, izbranih za sofinanciranje je bilo 12. Sofinancirali se bodo 

programi na področju rezbarstva, modelarstva, računalništva, potapljaštva, jadralnega 

padalstva, letenja, terenskih vozil in radioamaterstva. Predvidevamo, da bo končna 

realizacija nižja od predvidene zaradi ustavitve dejavnosti društev za skoraj tri mesece. 

10047 Program športa - sofinanciranje programov klubov in 

društev 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega razpisa v mesecu marcu 

zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku vročanje odločb in sklepanje pogodb 

z izbranimi izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. Sofinancirani bodo 

stroški za uporabo športnih površin, strokovni kader in materialne stroške, ki so vezani na 

izvajanje odobrenega programa športa. Na letošnji javni razpis se je prijavilo 43 prijaviteljev, 

izbranih za sofinanciranje je bilo 42 in sicer na področju: 
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v individualnih športnih panogah: alpinizem, alpsko smučanje, atletika, balinanje, borilni 

športi (judo, karate, kick boxing in drugi), cheerdance, cheerleading, golf, kegljanje, 

kolesarstvo, kotalkanje, namizni tenis, pikado, plavanje, sabljanje, strelstvo, šah, športna 

gimnastika, športno-ritmična gimnastika, športni ples (moderni tekmovalni, standardni in 

latinsko ameriški, akrobatski), športni ribolov - casting, tenis, twirling – mažoretke, 

v kolektivnih športnih panogah: nogomet, košarka, rokomet, odbojka, vaterpolo. 

Predvidevamo, da bo končna realizacija nižja od predvidene zaradi ustavitve dejavnosti 

društev za skoraj tri mesece. 

10048 Večje športne prireditve 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega razpisa v mesecu marcu 

zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku vročanje odločb in sklepanje pogodb 

z izbranimi izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. Na letošnji javni 

razpis za sofinanciranje večjih športnih prireditev se je prijavilo 23 prijaviteljev, izbranih za 

sofinanciranje je bilo 23. MO Nova Gorica bo sofinancirala večje športne prireditve, 

množične športno rekreativne prireditve ter velike mednarodne športne prireditve na vseh 

nivojih, ki imajo promocijski učinek za šport na območju mestne občine in niso del rednega 

športnega programa prijavitelja. Sofinancira se najemnino objekta, propagandni material, 

sodniške stroške in stroške nastopajočih največ v višini 50% dejansko nastalih stroškov. 

Predvidevamo, da bo končna realizacija nižja od predvidene saj so bile zaradi epidemije 

nekatere prireditve odpovedane oziroma prenesene v kasnejši termin, vendar je izvedba še 

vedno zelo vprašljiva. 

10049 Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica 234.726 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev proračunske postavke poteka pokrivanje stroškov plač zaposlenih na Javnem 

zavodu za šport in pokrivanje dela materialnih stroškov delovanja javnega zavoda. Poraba 

je skladna s sklenjeno letno pogodbo ter dela planom za leto 2020. 

10052 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 2.302 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, predvidena v okviru te proračunske postavke bodo realizirana v drugi polovici leta 

delno zaradi prekinitve dela zaradi razglašene epidemije Covid-19, delno zaradi čakanja 

rezultatov razpisa Fundacije za šport Republike Slovenije na katerega je Javni zavod za šport 

prijavil investicijo - Posodobitev razsvetljave na teniških igriščih. Porabljen je bil samo del 

sredstev namenjenih za nabavo osnovnih sredstev (2x voziček za zaščito parketa in 1x 

računalnik). Planirana je realizacija postavke v celoti, skladno s sklenjeno letno pogodbo ter 

planom dela za leto 2020. 

10056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih 

igrišč 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev na proračunski postavki je predvidena v drugi polovici leta, saj so bile 

aktivnosti ustavljene zaradi razglašene epidemije Covid-19. Do priprave polletnega poročila 
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pa so kljub temu, da do finančne realizacije ni prišlo, potekale naslednje aktivnosti v zvezi 

z: 

- sklenitvijo pogodbe za postavitev otroškega igrišča v Vitovljah, katerega izvedba je 

predvidena v juliju 2020; 

- plačilom obveznosti iz najemnih pogodb za pristajanje padalcev na območju Lijaka in na 

Lokvah za smučišče; ter 

- izvedbo vzdrževanja otroških igrišč na območju mesta, ki jih ima v upravljanju Javni zavod 

za šport. 

Planirana je realizacija v drugi polovici leta v celoti, skladno s sklenjeno letno pogodbo in 

planom dela za leto 2020. 

10065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na vsebino proračunske postavke bo realizacija izvedena ob koncu leta. Planirana je 

realizacija v celoti. 

10067 Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in 

projektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega razpisa v mesecu marcu 

zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku sklepanje pogodb z izbranimi 

izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. Na letošnji javni razpis se je 

prijavilo 17 prijaviteljev, izbranih za sofinanciranje je bilo 14. Sofinancirali se bodo 

programi na področju taborništva, skavtstva, prostovoljnega dela, počitniškega varstva, 

mednarodne izmenjave otrok, filma in drugi programi za otroke in mladino. MO Nova 

Gorica bo sofinancirala upravičene stroške programov, in sicer: 

- stroške, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na 

izvedbo prijavljenega programa oz. projekta (hrana in pijača največ v višini 20% vrednosti 

celotnega odobrenega programa oziroma projekta), 

- stroške, vezani na delovanje izvajalca (stroški vodenja bančnih računov, računovodske 

storitve, voda, elektrika, ipd.) največ v višini 20% vrednosti celotnega odobrenega programa 

oziroma projekta, 

- stroški dela izvajalcev programa se upoštevajo največ v višini 30% vrednosti celotnega 

odobrenega programa, 

Predvidevamo, da bo končna realizacija nižja od predvidene zaradi ustavitve dejavnosti 

društev za skoraj tri mesece. 

10070 Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica 114.363 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev proračunske postavke poteka pokrivanje stroškov plač zaposlenih na Javnem 

zavodu Mladinski center Nova Gorica ter pokrivanje materialnih stroškov delovanja Javnega 

zavoda Mladinski center, E-hiše, novogoriške hiše eksperimentov ter hiše Čepovanka. 

Financiranje poteka v dvanajstinah in je skladno z sklenjeno letno pogodbo ter s planom dela 

za leto 2020. 
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10074 Doplačilo za otroke v vrtcih v drugih občinah in zasebnih 

vrtcih 151.057 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bile skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno 

delo krite zakonske obveznosti MO Nova Gorica za plačilo razlike med ceno programa vrtca 

in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v javne vrtce v drugih občinah in v zasebne 

vrtce. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 77% cene programa. MO Nova 

Gorica krije tovrstne stroške za otroke, ki so vključeni v 29 vrtcev po Sloveniji. Stroški, ki 

nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom. V drugem polletju ne 

pričakujemo bistvenih odstopanj, postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

10075 Dejavnost javnih vrtcev v Mestni občini Nova Gorica 2.089.953 

€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bile skladno z izdanimi odločbami pristojnih centrov za socialno 

delo krite zakonske obveznosti MO Nova Gorica za plačilo razlike med ceno programa vrtca 

in plačilom staršev za otroke, ki so vključeni v javne vrtce v MO Nova Gorica. Sredstva se 

zagotavljajo po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 

elementi za oblikovanje cen programov. Prispevki staršev so določeni v razponu od 0% do 

77% cene programa. Na dan 1.9.2019 je bilo v vrtce v MO Nova Gorica vpisanih 1.124 

otrok, razporejenih v 65 oddelkov. Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s 

predvidenim planom. V drugem polletju ne pričakujemo bistvenih odstopanj v kolikor bo 

šolsko leto potekalo kot običajno, postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 10.954 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili kriti stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v 

objektih za izvajanje predšolske vzgoje v MO Nova Gorica. V prvem polletju so bili kriti 

stroški za nakup in montažo žaluzij za zgornjo etažo Vrtca Branik v višini 7.729 eur, nakup 

regalov za knjige in nakup igrala v Vrtcu Solkan v skupni višini 3.224,75 eur. Glavnina del 

se zaradi manjšega števila otrok v vrtcih izvaja v poletnih mesecih. S pogodbami z javnimi 

zavodi je določeno naslednje investicijsko vzdrževanje in nakup opreme: urejanje igrišč ob 

vrtcih, nakup igral, tende, nakup opreme (žaluzije, regali, registracija delovnega časa…), 

ureditev samih prostorov (urejanje tal, hodnikov, kuhinj…). Postavka bo do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10082 Dejavnost osnovnih šol 334.188 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V MO Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol. Financiranje osnovnih šol je razdeljeno med 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za 

plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke na podlagi sistemizacije za izvedbo 

pouka po predmetniku ter del materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa. MO Nova 

Gorica financira: 
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- preostale materialne stroške vezane na uporabo prostora in opreme, ki se zagotavljajo na 

osnovi števila oddelkov in učencev po posameznih šolah. Osnovni šoli Milojke Štrukelj 

Nova Gorica se dodatno zagotavljajo sredstva zaradi nadstandardnih površin športne 

dvorane v letni višini 27.690,00 EUR; 

- sredstva za dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad standardi 

in normativi. Na vseh osnovnih šolah je tako trenutno zaposlenih 11,87 delavcev (v različnih 

deležih), za katere je potrebno mesečno zagotoviti okvirno 30.000,00 EUR. Navedene 

nadstandardne zaposlitve predstavljajo drugi strokovni delavci v 1. razredu in svetovalni 

delavci, kuharji, vozniki ter drugi delavci. 

Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom. V drugem 

polletju ne pričakujemo bistvenih odstopanj, postavka bo do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 18.350 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili kriti stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v 

objektih osnovnih šol v MO Nova Gorica. V prvem polletju so bili kriti stroški za nakup IKT 

opreme v OŠ Branik v višini 1.346,88 EUR, OŠ Dornberk v višini 2.912,93 EUR, OŠ 

Milojke Štrukelj Nova Gorica v višini 5.562,37 EUR, OŠ Solkan v višini 5.215,37 EUR, OŠ 

Šempas v višini 2.337,52 EUR in stroški za popravilo centralne kurjave na OŠ Solkan v 

višini 3.887,48 EUR. Glavnina del se zaradi odsotnosti otrok v šolah izvaja v poletnih 

mesecih. S pogodbami z javnimi zavodi je določeno naslednje investicijsko vzdrževanje: 

IKT oprema, menjava oken, programska oprema, klimatske naprave, stroji za kuhinje, 

pohištvo (omare, mize, stoli…), prezračevanje, evidenca delovnega časa ipd. Postavka bo 

do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10090 Delovanje Glasbene šole Nova Gorica 15.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V MO Nova Gorica deluje Glasbena šola Nova Gorica, ki ima podružnico v Šempetru pri 

Gorici. V Glasbeno šolo je vključenih skupno 667 učencev v 34 oddelkih. Skladno z 

veljavno zakonodajo se je v okviru proračunske postavke zagotavljalo sredstva za 

nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in prevoz 

na delo). Zaradi zaprtja šol v času epidemije so se v tem času krili samo stroške regresa za 

prehrano. V kolikor bo naslednje šolsko leto potekalo kot običajno, predvidevamo, da bo 

postavka v veliki meri realizirana. 

10098 Sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi Zakona o izobraževanju odraslih so v proračunu zagotovljena sredstva za 

materialne stroške za OŠ, nakup opreme, investicijsko vzdrževalna dela in sofinanciranje 

projekta Večgeneracijski center. Zaradi usklajevanja načina kritja stroškov z ostalimi 

občinami ustanoviteljicami javnega zavoda bodo sredstva v celoti realizirana v drugi 

polovici leta. 
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10101 Prevozi učencev 237.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti za prevoze 

učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole: z mestnim prevozom, z 

javnim linijskim prevozom, s posebnim linijskim prevozom, prevoz s kombiji, ki jih izvajajo 

vozniki osnovnih šol, individualno, skladno z izdanimi odločbami in pogodbami za učence 

z odločbo o usmeritvi. Z rebalansom proračuna so bila sredstva na postavki znižana, saj se 

prevozi zaradi epidemije delno v mesecu marcu, v celoti v mesecu aprilu in delno v mesecu 

maju zaradi zaprtja šol niso izvajali. V kolikor bo naslednje šolsko leto potekalo kot 

običajno, predvidevamo, da bo postavka realizirana v celoti. 

10103 Pomoč za novorojence 50.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z veljavnim Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v MO 

Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/2019) so starši ob izpolnjevanju pogojev določenih z 

odlokom, upravičeni do enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka. Višina 

enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500,00 EUR. V prvi polovici leta 

je vlogo za enkratno občinsko denarno pomoč ob rojstvu otroka oddalo 129 vlagateljev, od 

tega je bila izplačana 101 vloga za enkratno občinsko pomoč ob rojstvu otroka. 

Predvidevamo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti. 

10105 Financiranje družinskega pomočnika 34.113 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti, ki se nanašajo na 

zagotavljanje sredstev za financiranje pravic družinskega pomočnika v skladu z Zakonom o 

socialnem varstvu. MO Nova Gorica je v prvih treh mesecih leta 2020 zagotavljala mesečno 

sredstva za 6 družinskih pomočnikov, od aprila naprej pa se je število družinskih 

pomočnikov povečalo na 7. Financiranje poteka po planu. V primeru, da se bo število 

upravičencev do družinskega pomočnika povečalo, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

V kolikor se bo število družinskih pomočnikov zmanjšalo, sredstva na postavki ne bodo v 

celoti porabljena. 

10106 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih 315.330 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti na podlagi Zakona o 

socialnem varstvu. Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti 

stroške oskrbe v socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroškov po Zakonu o 

socialnem varstvu zagotoviti iz občinskih sredstev. O upravičenosti do sofinanciranja 

oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči pristojni center 

za socialno delo. V prvi polovici leta 2020 se je izvajalo doplačevanje domske oskrbe v 

povprečju za 78 občank in občanov v 20 domovih upokojencev. V povprečju je število 

občank in občanov, katerim doplačujemo domsko oskrbo v primerjavi z letom 2019 

približno enako, saj je potrebno upoštevati tudi umrljivost upravičencev do doplačila. V 

okviru proračunske postavke se krijejo tudi stroški bivanja v stanovanjski skupini, ki ni 

organizirana v okviru javne mreže. Pravica do sofinanciranja bivanja v stanovanjski skupini 

je občanom priznana z odločbo v skladu z Odlokom o socialnih in drugih pomočeh v MO 

Nova Gorica. Občina je v prvem polletju sofinancirala bivanje v stanovanjskih skupinah 5 
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občanom. Mesečna doplačila stroškov socialno varstvene storitve institucionalnega varstva 

potekajo po planu. Glede na planirana sredstva, število upravičencev do doplačila storitve 

institucionalnega varstva in mesečni strošek doplačil storitve ocenjujemo, da bodo sredstva 

na postavki v celoti realizirana. V primeru večjega števila upravičencev do doplačila storitve 

institucionalnega varstva ali zvišanja cen oskrbe bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

10108 Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu 103.180 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti, ki se nanašajo na 

subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin po Stanovanjskem zakonu. Število 

upravičencev do subvencije neprofitne najemnine se je gibalo od 98 v januarju do 107 v 

juniju, število upravičencev do subvencije tržne najemnine se je gibalo od 28 v januarju do 

32 v juniju. O upravičenosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odloča pristojni 

center za socialno delo. S Stanovanjskim skladom MO Nova Gorica je za izvajanje 

subvencioniranja najemnin sklenjena letna pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na 

podlagi letne pogodbe nakazujejo mesečno za pretekli mesec. Glede na porabo v prvi 

polovici leta in razpoložljiva sredstva ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti 

realizirana. 

10109 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroženosti 27.924 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MO Nova Gorica že vrsto let v okviru občinskih denarnih socialnih pomoči in drugih pomoči 

pomaga materialno, socialno ali kako drugače ogroženim posameznikom in družinam v 

občini. Vlagatelji, upravičenci, merila, višina denarnih pomoči ter postopek in izplačevanje 

denarnih pomoči so določeni z Odlokom o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh 

v MO Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/2019). Denarne pomoči upoštevane v proračunski 

postavki po odloku so: občinska denarna socialna pomoči in izredna občinska denarna 

socialna pomoč. Osnovni znesek denarne socialne pomoči po odloku znaša 500,00 EUR. 

Višina odobrene denarne socialne pomoči je odvisna od materialnega in socialnega stanja 

posameznika oz. družine. Občinska denarna socialna pomoč je bila v prvi polovici letošnjega 

leta namenjena za plačilo stroškov šole v naravi za osnovnošolce; za nakup šolskih 

potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno šolo, ki jih učenci ne dobijo 

brezplačno iz šolskega sklada; za pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, 

obleka, obutev) in kurjave ter za kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov 

občinskega proračuna (električna energija, voda, odpadne vode, smetarina, ogrevanje, 

upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih 

domovih in stroški bivanja v materinskih domovih). Prejetih je bilo 96 vlog za občinsko 

denarno socialno pomoč, od tega je bilo izplačanih 72 vlog za občinsko denarno socialno 

pomoč. Pričakuje se, da bo potrebno sredstva na postavki povišati glede na trenutno 

epidemiološko situacijo, ki pogojuje stanje v gospodarstvu. V prvi polovici leta 2020 ni bila 

dodeljena nobena izredna občinska denarna socialna pomoč. 

10110 Pogrebni stroški 714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bila v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti občine, ki se nanašajo na 

plačilo stroškov osnovnega pogreba v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16). V prvi polovici leta je bil izveden en osnovni pogreb, 
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za izvedbo katerega je bilo in podlagi evidenčnega javnega naročila bilo zbrano podjetje 

Komunala d.d. Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne 

denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike izredne 

denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialno 

varstvene prejemke. Občina za potrebe financiranja  in izvedbo osnovnega pogreba izvede 

javno naročilo in sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Osnovni pogreb se opravi kot 

žarni pokop na pokopališču v Stari Gori. Žaro se shrani v žarnem boksu, namenjenemu 

hranjenju posmrtnih ostankov pokojnikov, ki niso imeli svojcev, oziroma tujcev, na za to 

posebej določenem območju pokopališča in v skladu s predpisi. Žarni boks je opremljen s 

tablicami z napisi o pokojnikih. Za zgoraj opisano obliko pogreba občina ne plačuje 

najemnine za grobove oz. žarni boks. 

10116 Sofinanciranje delovanja Rdečega križa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Rdečega križa Slovenije Območnega 

združenja Nova Gorica. Na podlagi Zakona o Rdečem križu lahko občina  z območno 

organizacijo Rdečega križa Slovenije sklene neposredno pogodbo za sofinanciranje 

delovanja območne organizacije Rdečega križa Slovenije in specifičnih programov 

lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja območna organizacija Rdečega križa 

Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega 

varstva in humanitarnih dejavnosti, na podlagi dogovorjenih letnih programov. S pogodbo 

se sofinancira za delovanje in programe, ki obsegajo: oskrbovanje socialno ogroženih 

posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva z različnimi oblikami materialne 

pomoči, program krvodajalstva in darovanja organov, skrb za boljšo kakovost starejših oseb 

in otrok in izvajanje projekta »Donirana hrana«. V prvi polovici leta sredstva še niso bila 

porabljena, saj pogodba za sofinanciranje delovanja območne organizacije Rdečega križa 

Slovenije in specifičnih programov še ni bila sklenjena in bo predvidoma v prvih dneh julija. 

Z gotovostjo lahko pričakujemo, da bo postavka do konca leta v celoti realizirana v okviru 

planiranih sredstev. 

10124 Kulturni center 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru proračunske postavke za izgradnjo novega Kulturnega centra v Novi 

Gorici se v prvem polletju niso izvajale. V okviru proračunske postavke je predvideno 

nadaljnje preverjanje možnosti izvedbe projekta. 

10130 Najemnina prostorov za VIRS 64.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za 

sofinanciranje najemnine in tekočih obratovalnih stroškov Visokošolskemu in 

raziskovalnemu središču Primorske. Stroški nastajajo mesečno in so realizirani v skladu s 

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

predvidenih sredstev. 
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10143 Program Kulturnega doma 47.865 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 se je izvedba programa Kulturnega doma izvajal v 

zmanjšanem obsegu in prilagojeno. Doslej sta bila odpovedana dva koncerta znotraj 

Glasbenega programa, izvedeni pa  so bili naslednji: glasbeni abonma, izredni koncerti, 

grajske harmonije in Glasbena mladina. Realizacija v prvem polletju je nižja od planirane. 

10145 Sofinanciranje kulturnih projektov 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 se je postopek izvedbe javnega razpisa za 

sofinanciranje kulturnih projektov nekoliko podaljšal. izdane so bile odločbe ter pripravljene 

pogodbe o sofinanciranju projektov. Glede na navedeno je realizacija sredstev načrtovana v 

drugem polletju. Letos je bila prvič uvedena možnost prijave dvoletnih kulturnih projektov 

na javni razpis, s čimer se želi prijaviteljem omogočiti boljše pogoje za delo, saj imajo vsaj 

okvirno zagotovljena sredstva za dvoletno obdobje, kar pomeni, da se lažje odločajo za 

zahtevnejše in dlje časa trajajoče projekte. Poleg tega je bistvena sprememba tudi v tem, da 

se sofinancira omejeno število projektov in sicer v tolikšnem obsegu, kot je razpoložljivih 

proračunskih sredstev. Sredstva prejmejo projekti, ki dosežejo najvišje število točk. Na javni 

razpis je bilo prijavljenih 33 projektov, ustreznih projektov, ki jih je strokovna komisija 

ocenjevala je bilo 29, financira se 12 projektov (devet dvoletnih in trije enoletni), ki so 

dosegli najvišje število točk. Sofinancirani bodo projekti z različnih področij: ples, film, 

glasba, gledališče, sodobna umetnost, mediji, vizualna umetnost, knjiga in založništvo, 

kulturna dediščina. 

10146 Materialni stroški za športne objekte - Javni zavod za 

šport 92.083 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnih objektov, ki jih ima v 

upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica. Sredstva se nakazuje mesečno, po 

dvanajstinah, skladno s sklenjeno letno pogodbo ter planom dela za leto 2020. 

10148 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov s področja 

socialne dejavnosti v MO Nova Gorica, kar ureja Odlok o sofinanciranju programov in 

projektov s področja socialne dejavnosti v MO Nova Gorica. Sofinanciranje poteka na 

podlagi javnega razpisa. Na javni razpis se je prijavilo 42 prijaviteljev. Prijavitelji so prijavili 

svoje programe ali projekte v tri sklope. V sklopu A se sofinancirajo programi in projekti, ki 

ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo 

podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo, 

programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim 

bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev, ter programi in projekti 

namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi. V sklop A je svoje programe in projekte 

prijavilo 16 prijaviteljev. V sklopu B se sofinancirajo programi in projekti, ki blažijo 

posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov, programi in 

projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje 

v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja, programi 
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medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju 

skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov. V skop B se je 

svoje programe in projekte prijavilo 16 prijaviteljev. V sklopu C se sofinancirajo programi 

in projekti upokojenskih društev ter drugi programi in projekti s področja socialne 

dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in 

obdaritve članov, jubilantov ipd. ). V sklop C je svoje programe in projekte prijavilo 9 

prijaviteljev. Enemu prijavitelju pa je bil izdan sklep o zavržbi prijave, saj ni izpolnjeval 

pogojev javnega razpisa. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 se je postopek javnega 

razpisa v mesecu marcu zaustavil. V času priprave polletnega poročila je v teku sklepanje 

pogodb z izbranimi prijavitelji/izvajalci, kar pomeni, da bo realizacija v drugi polovici leta. 

Ob podpisu pogodbe bodo izvajalci prejeli sredstva za programe/projekte v višini 50 % 

odobrenih sredstev. Preostanek sredstev pa bo izvajalcem nakazan po dostavi ustreznega 

končnega/delnega poročila o izvedbi sofinanciranih programov in projektov. Sredstva bodo 

porabljena v drugi polovici leta. V kolikor bodo vsi izvajalci podpisali pogodbe in z 

odobrenimi sredstvi realizirali prijavljen program, bodo sredstva na postavki v celoti 

realizirana. 

10149 Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 in racionalizacije poslovanja se nekateri planirani 

programi/projekti območne izpostave JSKD OI Nova Gorica niso izvedli oz. se bodo izvedli 

v jesenskem terminu. Podaljšal se je postopek javnega razpisa za izbor kulturnih programov 

in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sicer so se dejavnosti kulturnih 

društev na področju ljubiteljstva, ki so se prijavili na javni razpis, izvajali tudi v prvem 

polletju, vendar prilagojeno oz. v omejenem obsegu. Glede na navedeno je realizacija 

sredstev načrtovana v drugem polletju. 

10150 Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja 22.313 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 je delovanje JSKD OI Nova Gorica potekalo 

prilagojeno, sicer pa skladno s temeljnimi programskimi usmeritvami in cilji. Sredstva se 

nakazuje na osnovi prejetih mesečnih zahtevkov (obračunov) za plače in stroške povezane s 

plačo zaposlenih z ustreznimi prilogami. 

10151 Program Pomoč na domu 262.512 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti občine, ki obsegajo 

financiranje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Zakon o socialnem varstvu 

določa, da se storitev financira iz proračuna občine najmanj v višini 50% subvencije k ceni 

storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti 

oproščen plačila. Z izvajalcem storitve je sklenjena letna pogodba, financiranje poteka na 

podlagi mesečnih zahtevkov. Realno pričakujemo, da bo postavka do konca leta realizirana 

v okviru predvidenih sredstev. 
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10152 Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenje in postopek pridobitve 

manjkajočih zemljišč, potrebnih za izgradnjo zdravstvenega doma. V letu 2020 je 

predvideno dokončanju izdelave vse potrebne projektne dokumentacije in izvedba postopka 

za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Pričetek gradnje je predvidne v 

letu 2021, zaključek pa v letu 2022. Realizacija proračunske postavke je v predvideni višini 

razpoložljivih sredstev za leto 2020 predvidena v drugi polovici leta. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke v prvi polovici l.2020 ni kritih nobenih stroškov. Postavka je vezana 

na projekt, ki zajema rekonstrukcijo stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica, z namenom 

zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in energetsko sanacijo stavbe. Za izvedbo 

projekta je izdelana projektna dokumentacija. V teku je izdelava dopolnitve/spremembe 

projektne dokumentacije za premik požarnega stopnišča, ki bo v letu 2020 zaključena. S tem 

se bo dopolnilo že izdano gradbeno dovoljenje iz leta 2008 ter tako dodatno in racionalneje 

uredilo požarno varnost v stavbi. Ocenjujemo, da bo proračunska postavka do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10163 Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega 

varstva v pristojnosti občin/e. V okviru postavke se sofinancira delovanje ambulante 

Čepovan, program Centra za zdravljenje odvisnosti in sofinanciranje cepiva proti klopnemu 

meningoencefalitsu (KME) v okviru promocijske akcije cepljenja. V Čepovanu delujeta tako 

splošna kot zobozdravstvena ambulanta. Poslovanje in kritje stroškov, ki nastajajo s tem v 

zvezi, krijeta javna zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni 

dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2020 se s strani mestne 

občine namenjajo sredstva za sofinanciranje delovanja ambulante Čepovan, za 

sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti – slednjega sofinancirajo občine Severno 

Primorske (Goriške razvojne) regije in sofinanciranje cepiva proti KME. Pogodbe o 

sofinanciranju ambulante Čepovan so bile podpisane, sredstva bodo nakazana po prejemu 

poročila s strani Zdravstvenega doma Osnovno varstvo in Zobozdravstveno varstvo proti 

koncu leta. Pogodba za sofinanciranje Centra za zdravljenje odvisnosti je bila posredovana 

občinam v podpis, sredstva bodo nakazana konec leta po prejemu ustreznega poročila. 

Pogodba z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica za izvedbo promocijske 

akcije cepljenja proti KME je bila podpisana. Promocijska akcija cepljenja še ni bila 

izvedena v celoti, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. Realno lahko pričakujemo, 

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

10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova 

Gorica- Izgradnja pokritega bazena 238 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 so v okviru proračunske postavke nastali le stroški pravnega 

svetovanja za izvedbo javnega naročila za izgradnjo zimskega bazena v Novi Gorici. 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških in 
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instalacijskih del je podpisana gradbena pogodba za izgradnjo pokritega bazena. Uvedba v 

delo je predvidena v sredini julija 2020. Po časovnem načrtu je predviden zaključek del v 

okviru izgradnje pokritega bazena v aprilu 2022. Aktivnosti v okviru projekta potekajo 

skladno z zadnjim sprejetim časovnim načrtom. V letu 2020 je predvidena realizacija cca. 

16% vseh del (dela zajemajo izvedbo GOI del, storitve inženirja in koordinatorja VPD), kar 

pomeni, da bodo sredstva na proračunski postavki do zaključka leta realizirana v predvideni 

višini za leto 2020. 

10175 Program Mladinskega centra 25.348 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev proračunske postavke je potekalo pokrivanje materialnih stroškov za izvajanje 

programov (mladinske delavnice, tečaji, športni programi, kulturno-umetniški programi, 

izobraževalni programi, mednarodni programi), ki jih izvaja Mladinski center Nova Gorica 

ter pokrivanje materialnih stroškov izvajanja programov Primarna preventiva ter Nova 

Gorica - otrokom prijazno Unicefovo mesto. Večina dejavnosti je predvidena v drugi 

polovici leta. Financiranje poteka skladno s sklenjeno letno pogodbo ter planom dela za leto 

2020. 

10176 Program pomoč na domu v drugih občinah 2.517 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti na podlagi Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev določa. Omenjeni pravilnik 

določa, da v kolikor je občan deležen storitve pomoči družini na domu v občini, v kateri ima 

začasno bivališče, jo prejema po ceni, kot velja v občini začasnega prebivališča. Občina 

stalnega prebivališča je dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša 

subvencija v občini začasnega prebivališča uporabnika. Občina stalnega prebivališča je 

dolžna zagotavljati subvencijo za svoje občane največ leto dni, vendar pa se lahko ta rok 

podaljša s soglasjem občine. V skladu z navedenim MO Nova Gorica posameznim občanom 

subvencionira storitev pomoč na domu tudi v drugih občinah. V prvi polovici leta je bila 

storitev pomoči na domu v drugih občinah sofinancirana za dve občanki. V kolikor ne bo 

prišlo do večjega števila upravičencev do subvencionirane storitve pomoči na domu 

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

10179 Vrtec Grgar 7.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt izgradnje novega vrtca v Grgarju na obstoječi lokaciji. 

Izdelana je dokumentacija za izvedbo komunalne opreme za potrebe vrtca in rušitve 

obstoječega objekta. Vloga za gradbeno dovoljenje še ni podana, saj vzporedno poteka 

predhodni postopek (PP) na ARSU. Po zaključku predhodnega postopka je predvidena 

podaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno opremo na pristojno UE. 

Izdelana je projekta naloga za izvedbo naročila novogradnje objekta, po sistemu 

"draw&build". 

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za izdelavo projekta 

za rušenje starega objekta Vrtec Grgar ter za pripravo projektne naloge za izvedbo javnega 

naročila za novogradnjo Vrtca Grgar. Ker je predhodni postopek za izvedbo komunalne 

opreme daljši od pričakovanega in ker je bilo javno naročilo za izbor projektanta neuspešno 

(nedopustna ponudba) ter glede na posledice epidemije Covid-19 in zastavljeno časovnico, 

je smiselno združiti vse faze izvedbe v en postopek javnega naročila (projektiranje in izvedba 
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novogradnje, izvedba rušenja obstoječega objekta, izvedba komunalne opreme). V teku je 

priprava takega javnega naročila. Ocenjujemo, da bodo sredstva v okviru proračunske 

postavke porabljena do zaključka leta 2020 v višini predvidenih sredstev. 

10185 Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 se je postopek javnega razpisa za sofinanciranje 

kulturnih projektov s področja nepremične kulturne dediščine nekoliko podaljšal. V letu 

2020 bo sofinanciran projekt obnove štukaturnega okvirja s poslikavo v cerkvi na 

Kostanjevici v Novi Gorici. Izdana je bila odločba in pripravljena pogodba o sofinanciranju. 

Realizacija sredstev je načrtovana v drugem polletju. 

10187 Nakup vozila za Center za pomoč na domu 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila zagotovljena z rebalansom proračuna za nakup dveh vozil za 

pomoč na domu, s čimer je bil realiziran sklep mestnega sveta z dne 19.12.2019, ki je bil 

sprejet v fazi sprejemanja Proračuna MO Nova Gorica za leto 2020. Aktivnosti v okviru 

postavke so v pripravljalni fazi. Predvideno je, da bosta vozili za potrebe izvajanja pomoči 

na domu nabavljeni in predani uporabi do konca leta 2020. 

10191 Revitalizacija gradu Rihemberk 6.206 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila sredstva proračunske postavke porabljena za redno 

vzdrževanje in manjša popravila, ureditve posameznih delov gradu. Zaradi epidemije Covid-

19 omejitev in še ne zaključenega postopka izbire zunanjega izvajalca programov za 

obiskovalce, na osnovi brezplačne uporabe dela grajskih površin, grad v prvem polletju 2020 

ni bil odprt za obiskovalce, ni obratoval. V nadaljevanju leta so finančna sredstva planirana 

za pokrivanje neupravičenih stroškov iz spomeniškovarstvenega projekta Grad Rihemberk 

– vzdrževalna dela na delu streh, fasad in obzidij, sofinanciranega s strani Ministrstva za 

kulturo (nadzor, varstvo pri delu, odvodnjavanje, arheologija, nujna nepredvidna dela v zvezi 

s popravilom strehe južnega palacija), za nadaljnje odstranjevanje agresivne vegetacije, ki 

uničuje zidove, pripravo dokumentacije, pridobivanje soglasij in izvedbo povezave 

vhodnega poslopja gradu Rihemberk na vodovod in kanalizacijo, vključno z namestitvijo 

čistilne naprave in ponikovalnega polja ob gradu, izvedbo sanitarij za obiskovalce – kot 

dopolnitev ureditve prostorov v I. nadstropju vhodnega poslopja s stolpom v okviru projekta 

GREVISLIN (Infoteka Natura 2000 Grad Rihemberk) ter za nadaljnje korake pri urejanju 

Vrta na gradu Rihemberk. 

10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kljub temu, da v prvi polovici leta ni bilo realizacije na proračunski postavki, so aktivnosti 

v okviru projekta v polnem teku. V začetku leta 2020 je bila podpisana sofinancerska 

pogodba z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru 

Dogovora za razvoj regij (EU sredstva) za izvedbo dveh stanovanjskih skupin/bivalnih enot 

za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in razvoju. Za izvedbo projekta se je 

tudi  podpisalo pogodbo o sodelovanju z EZTS GO, kot sofinancerja Centra za duševno 

zdravje in Info Točke. Javno naročilo za izbor izvajalca del se je zaključilo v aprilu 2020. 



87 

 

Izbrani izvajalec del je bil uveden v delo dne 06.05.2020. Zaradi zamika izvedbe JN in 

podpisa gradbene pogodbe se je časovni načrt projekta zamaknil v leto 2021. Predvideno je, 

da se bo fizična izvedba projekta zaključila marca 2021. 

Dela na objektu tečejo. Do priprave tega poročila je bilo skladno s časovnim načrtom 

izvedeno že cca 8% vseh predvidenih del in izdana je bila že 1. začasna situacija, katere 

finančna realizacija bo vidna v drugem polletju 2020. Glede na terminski in finančni plan 

izvedbe, bodo sredstva na proračunski postavki do zaključka leta realizirana v celoti. 

10201 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v MONG 5.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v šestih javnih vrtcih v MO Nova Gorica, za katere je MO Nova Gorica po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne 

obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo: 

-  oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  

-  začasni izpis v poletnih mesecih. 

Glavnina postavke bo realizirana v poletnih mesecih zaradi možnosti staršev, da začasno 

izpišejo otroka iz vrtca. 

10202 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili 

staršev v javnih vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih 527 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Starši otrok v vrtcih v drugih občinah in zasebnih vrtcih, za katere je MO Nova Gorica po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne 

obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo: 

- oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,  

- začasni izpis v poletnih mesecih. 

Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom. V drugem 

polletju ne pričakujemo bistvenih odstopanj, postavka bo do konca leta realizirana v okviru 

predvidenih sredstev. 

10203 Evropska prestolnica kulture 75.862 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MO Nova Gorica je za izvedbo kandidature za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, 

skupaj z občino Gorica za izvajanje aktivnosti vezane na kandidaturo za EPK pooblastila 

EZTS GO. Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za: 

- vodenje in koordiniranje delovne skupine EPK ter sodelovanje in priprava na zagovor; 

predstavitev kandidature, ki je potekala v Ljubljani pred evropsko komisijo 25.02.2020; 

- zagotovitev predstavitve bid-booka v Ljubljani pred Svetom neodvisnih strokovnjakov pri 

Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo, ki poleg stroškov za pripravo, predvideva tudi 

plačilo potnih stroškov, nočitve in stroške prehrane; 

- predstavitve bid booka medijem in mestnima svetoma v slovenskem in italijanskem jeziku; 

- tiskovne konference pred in po zaključku 1. faze predizbora; 
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- tehnična podpora spletne strani https://www.go2025.eu/ in komunikacija z javnostjo; 

- zagotovitev pisarne GO!2025 za delovanje delovne skupine EPK in za direkten stik z 

javnostjo v stavbi železniške postaje na Trgu Evrope; 

- izvedba mednarodnega idejnega natečaja za urbanistično-arhitekturno ureditev Trga 

Evrope z namenom, da bi na točki, kjer se mesti najbolj prepletata, nastalo tretje mestno 

središče, skupno obema mestoma. 

Preostala sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov potrebnih za izpeljavo vseh 

aktivnosti v letu priprave druge prijavne knjige (bid-booka št. 2) pred končno izbiro 

slovenskega mesta, ki bo 18.12.2020 prejelo naziv Evropska prestolnica kulture 2025 in 

zaključnemu delu procesa izbora natečajne rešitve arhitekturnega natečaja. Rezultati 

natečaja bodo znani 15. septembra 2020. 

10205 URBINAT 5.995 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za stroške dela polovice zaposlenega na 

projektu ter za plačilo zunanjih izvajalcem za pripravo statističnega poročila. Pripravljeno 

in oddano je bilo statistično poročilo za preučevano območje vodotoka Koren. Univerza v 

Novi Gorici bo v poročilo dodala še podatke za italijansko stran preučevanega območja. 

Podan je bil predlog za dodatno zaposlitev. Natančneje je bilo določeno območje, ki bo 

predmet nadaljnje obravnave. Sredstva na proračunski postavki bodo do konca leta 

porabljena za stroške dela polovice zaposlenega na projektu, za stroške zunanjih izvajalcev 

za izvedbo komunikacijskega načrta in za participacijo javnosti ter bodo realizirana v celoti. 

10206 Ureditev Rafutskega parka z Laščakovo vilo 3.489 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta 2020 porabljena za svetovanje 

v postopku izvedbe javnega naročila za izbor izdelovalca IZP in PZI projektne 

dokumentacije za projekt OB084-19-0044 "Revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo 

dostopa". Javno naročilo je bilo uspešno izvedeno in z izbranim najugodnejšim izvajalcem 

je bila podpisana pogodba. Izdelava IZP in PZI projektne dokumentacije za revitalizacijo 

Rafutskega parka z ureditvijo dostopa je predvidena v drugi polovici leta, ko je predvidena 

tudi finančna realizacija predmetne pogodbe. V drugi polovici leta pa je predvidena tudi 

izvedba javnega naročila za izbor izdelovalca DGD in PZI projektne dokumentacije za 

vhodni objekt, Laščakovo vilo in garažo v okviru parka. Ocenjujemo, da bodo sredstva v 

okviru proračunske postavke do zaključka leta realizirana v celoti. 

10207 GREVISLIN 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki bodo realizirana v predvideni višini v drugi polovici leta. 

Kljub temu, da v prvi polovici leta na proračunski postavki ni bilo finančne realizacije, so se 

aktivnosti v okviru postavke stalno izvajale. MO Nova Gorica je v začetku leta 2020 izvedla 

javno naročilo za izvedbo del "Vstopna točka Lijak". Investicija v ureditev Vstopne točke 

Lijak (parkirišča in zazelenitev) bodo zaključena v roku 120 dni od podpisa gradbene 

pogodbe. S strani mestne občine je bila v začetku leta 2020 podpisana tudi pogodba za 

izdelavo izvedbenega scenarija vsebine Infoteke na gradu Rihemberk, katerega rok izdelave 

je do konca junija 2020. Sledili bodo še načrti opreme z grafičnim oblikovanjem razstave in 
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ostale pripadajoče opreme. Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke do 

zaključka leta v višini predvidenih sredstev. 

10210 Program Javnega zavoda za šport Nova Gorica 7.911 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo šolskih športnih tekmovanj ter plavalnega 

opismenjevanja v prvih mesecih leta, pred razglasitvijo epidemije Covid-19. Prav tako se je 

izvedla in sofinancirala organizacija prireditve Športnik Goriške 2019. Nadaljevanje 

izvajanja programa in športno rekreativnih prireditev je planirano za drugo sredino druge 

polovice leta, zato bo tudi posledično tudi realizacija. 

10214 Projekt SEEME IN 12.644 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

stroškov dela in ostali stroški zaposlenega na projektu. Zaposlena oseba na projektu stalno 

izvaja predvidene aktivnosti v okviru projekta. Sredstva v enaki višini so predvidena še za 

pokrivanje stroškov dela in ostalih stroškov zaposlenega na projektu. 

10215 Rekonstrukcije kuhinje OŠ Dornberk 28.383 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena za kritje stroškov rekonstrukcije 

in opreme kuhinje OŠ Dornberk, ki zajemajo stroške gradbeno obrtniških in instalacijskih 

del, stroške strokovnega nadzora gradnje in stroške projektne dokumentacije. Dela v okviru 

proračunske postavke so zaključena in prevzeta z odpravo pomanjkljivosti in končnim 

obračunom. Postavka je v celoti finančno realizirana v nižji višini od predvidenih sredstev. 

10216 Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob 

Kornu - I. faza 102.353 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za izvedbo 

preureditve/razširitve pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - 1. faza, ki so zajemal 

gradbeno obrtniška in instalacijska dela, izvedbo namakalnega sistema na pomožnem 

nogometnem igrišču ter dobavo in polaganje kablov kabelske kanalizacije. Dela so 

zaključena in postavka je v celoti realizirana v nižji višini od predvidenih sredstev. 

10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 60.871 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za plačilo stroškov 

gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za plačilo stroškov strokovnega nadzora gradnje 

ter za plačilo stroškov dopolnitve IZP dokumentacije za prizidavo in rekonstrukcijo OŠ 

Čepovan z IZP zunanje ureditve z novimi dostopi in ureditvijo parkirnih mest ter z IZP 

rešitvijo tehnologije kuhinje. Dela za rekonstrukcijo OŠ Čepovan - 1.faza (obnova 

kotlovnice) potekajo po terminskem planu. Realizirano je cca 45% del (dela zajemajo 

izvedbo GOI del in nadzor), ki bodo zaključena predvidoma do septembra 2020. Predvideva 

se, da bo do zaključka leta proračunska postavka realizirana v celoti. 
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10219 Sanacija letnega bazena 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V izdelavi je PZI projektna dokumentacija za sanacijo Letnega bazena v Novi Gorici, ki bo 

predvidoma zaključen v juliju 2020. Sredstva na proračunski postavki bodo tako koriščena 

v drugi polovici leta. 

10220 Prenova telovadnice Frana Erjavca 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt obnove obstoječe telovadnice na Osnovni šoli Frana Erjavca 

ki je dotrajana in potrebna temeljite obnove, da bo ustrezala sodobnim standardom izvajanja 

športne vzgoje. Izdelana je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo del. Izvedba javnega 

naročila za izbor izvajalca del je predvidena junija 2020, izvedba del pa do konca leta 2020. 

Postavka bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

10222 Izvedba prizidka učilnic na OŠ Šempas 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodan z rebalansom, zato so se aktivnosti za njeno izvedbo šele 

začele. Sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 namenjena izdelavi DGD projektne 

dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja. V letu 2020 je predvidena tudi 

začetek izdelave PZI projektne dokumentacije, zaključek katere je predviden v letu 2021. 

Sredstva na proračunski postavki bodo do zaključka leta realizirana v načrtovani višini. 

10224 Dnevni center za starejše občane 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so vezana na projekt vzpostavitve dnevnega centra za 

starejše občane. 

MO Nova Gorica si prizadeva v Novi Gorici vzpostaviti ustrezne prostore, kjer bi bili na 

enem mestu na razpolago programi za starejše, tako prostočasne aktivnosti kot stanovanjska 

skupina za starejše oz. stanovanjska skupina, program za dementne. Za realizacijo opisanega 

cilja so še v teku dogovori z lastnikom objekta, v katerem bi bilo možno vzpostaviti te 

programe. Prav tako je potrebno za ureditev prostorov zagotoviti vire sredstev. 

Predvidoma bo možno za vzpostavitev navedenega centra pridobiti tudi sredstva Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru aktualnega Operativnega 

programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 - na voljo bodo 

sredstva za namen gradnje oz. ureditve namestitvenih enot za starejše v luči nove ponudbe 

storitev za starejše na področju deinstitucionalizacije.  

Na območju MO Nova Gorica je cilj vzpostaviti mrežo Hiš dobre volje - hiše dobre volje 

nudijo celostno oskrbo starejše populacije in so namenjene tako samostojnim posameznikom 

kot tistim, ki potrebujejo pomoč pri varstvu in negi. Gre za obliko dnevnega bivanja in 

pomemben dejavnik razbremenjevanja svojcev. Hiša dobre volje Nova Gorica je bila 

predvidena na nepremičnini v lasti Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica. 

Za realizacijo projekta so bile proučene različne možnosti izvedbe. Prijava na Javni razpis 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje vlaganj v 

infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše ni 
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izvedljiva. Prijavitelj na navedeni javni razpis je bil v skladu z javnim razpisom predviden 

Dom upokojencev Nova Gorica. 

Z aktivnostmi za vzpostavitev Hiše dobre volje Nova Gorica se nadaljuje na način, da se 

poišče nove rešitve za izvedbo celotnega projekta. 

10225 URBACT III - Thriving Streets 7.797 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov dela in ostalih stroškov 

zaposlene osebe na projektu, stroškov udeležbe na mednarodnem srečanju v Debrecenu na 

Madžarskem konec januarja 2020, stroškov izvedenih aktivnosti vključevanja javnosti v 

proces preobrazbe javnega prostora (individualni intervjuji, ustanovitveni sestanek delovne 

skupine ter delavnica za širšo javnost) ter za pokrivanje stroškov administrativno tehnične 

podpore s strani RRA Severne primorske. Pripravljeno je bilo poročilo za namene povračila 

sredstev ter uspešno izvedena prijava na drugo fazo projekta. Vse aktivnosti so potekale 

skladno z načrtovanimi aktivnostmi projekta "Thriving streets". Trenutno ni znano ali bo 

možno preostala sredstva na postavki do konca leta koristiti skladno z oddano prijavnico za 

drugo fazo projekta, saj je slednja bila načrtovana pred izbruhom epidemije Covid-19. Glede 

na trenutno situacijo npr. ni možno organizirati mednarodnih srečanj oziroma izobraževanj 

oziroma se slednja izvajajo preko spleta. Vodilni partner pripravlja predlog spremembe 

terminskega plana in finančnega okvira projekta glede na dane mednarodne razmere. 

10226 Rekonstrukcija in dozidava OŠ Čepovan - 2. in 3. faza 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodan z rebalansom, zato so se aktivnosti za njeno izvedbo šele 

začele. Sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 namenjena izdelavi DGD projektne 

dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja. V letu 2020 je predvidena tudi 

začetek izdelave PZI projektne dokumentacije, zaključek katere je predviden v letu 2021. 

Sredstva na proračunski postavki bodo do zaključka leta realizirana v načrtovani višini. 

10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne 

šole 1.647 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta porabljena za izdelavo 

geodetskega načrta/posnetka za potrebe urejanja javnih površin na območju šolskega kareja. 

Ob pripravi tega poročila je v teku postopek izbire izdelovalca IZP in PZI projektne 

dokumentacije za urejanje javnih površin na območju šolskega kareja. Izdelana je bila že 

predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta, katere finančna realizacija bo v drugi polovici leta. 

V izdelavi je investicijski program (IP) in študija izvedljivosti s strani zunanjega izvajalca. 

Decembra 2020 je predvidena oddaja vloge za sofinanciranje operacije na Ministrstvo za 

okolje in prostor. Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih aktivnosti po 

časovnem načrtu za leto 2020 ter realizacija vseh načrtovanih sredstev v okviru proračunske 

postavke. 

10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je vezana na projekt ureditve oziroma revitalizacije degradiranih površin 

Rafutskega parka z ureditvijo dostopa. V letu 2020 bodo v drugi polovici leta sredstva na 
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proračunski postavki porabljena za ureditev dostopa do delovišča ter za ostala pripravljalna 

dela, ki bodo omogočala izvedbo investicije. 

10233 Ureditev športno rekreacijskih objektov 22.147 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za preplastitev 

večnamenskega igrišča na Pristavi. Aktivnosti za izvedbo investicije pumptuck poligona so 

predvidene v drugi polovici leta 2020. Realizacija bo do konca leta v okviru predvidenih 

sredstev. 

10234 Zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju brezplačnih prevozov za starejše, ki bodo 

dopolnjevali obstoječo mrežo programov za starejše. Programi za starejše preprečujejo 

socialno izključenost starejših občanov, omogočajo samostojnejše življenje in so v lokalni 

skupnosti zelo pomembni. Trenutno poteka proučevanje različnih možnosti in načinov 

izvajanja brezplačnih prevozov za starejše, ki bodo skladne z veljavno zakonodajo. Sredstva 

na postavki bodo realizirana predvidoma v drugi polovici leta. 

10235 European comunity of sport 6.985 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta namenjena plačilu prijavnine za 

kandidaturo ACES Europe ter za svetovalne usluge pri pripravi kandidature za naslov 

Evropskega mesta športa 2021. Preostala sredstva bodo zadoščala za pokritje stroškov 

obiska delegacije, pripravo dokumentacije razpisa ter za ostale spremljevalne stroške. 

10236 Dostopnost za invalide - priprava projektne dokumentacije 

in izvedba 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena pripravi Akcijskega načrta dostopnosti za izvajanja 

ukrepov iz Strateškega načrta dostopnosti za MO Nova Gorica. Za pripravo Akcijskega 

načrta dostopnosti je bil izbran zunanji izvajalec, s katerim je bila podpisana pogodba. V 

okviru sredstev na postavki bodo financirane tudi nekatere druge aktivnosti predvidene v 

Akcijskem načrtu dostopnosti. Predvideva se, da bodo sredstva na postavki do konca leta v 

celoti realizirana. 

10237 Vrtec Ciciban - sanacij kritine 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je bila dodan z rebalansom, zato so se aktivnosti za njeno izvedbo šele 

začele. Predvidena je pridobitev ustreznih podlag (popis del, predlog sanacije,...) za izvedbo 

obnove strehe objekta, ki izhaja iz reklamiranih del, za katero naročnik nima garancije 

osnovnega izvajalca. Postavka bo predvidoma do konca leta realizirana v okviru načrtovanih 

sredstev. 
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11001 Stroški provizij in povračil (UJP, Banka Slovenije, banke, 

FURS..) 19.478 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz postavke so bile v prvi polovici leta krite zakonske obveznosti, ki se nanašajo na 

poslovanje občinskega proračuna, ker je pri vplačilih ter izplačilih potrebno plačevati stroške 

in provizije institucijam, ki opravljajo plačilni promet. Mesečno so bili poravnani stroški 

povezani s plačevanjem položnic brez provizije za občane pri Delavski hranilnici, stroški 

Banke Slovenije, stroški gotovinskega poslovanja, najvišji strošek pa predstavlja vodenje 

prosto razpoložljivih sredstev v skladu z bančno tarifo, ki ga je v zadnjih letih potrebno pri 

vseh bankah plačevati za prosta likvidna sredstva, ki niso vezana, kar predstavlja nov 

strošek. Preostala sredstva so bila porabljena za plačilo letne članarine za poslovno kartico, 

pokriti so bili stroški občasnega tiskanja položnic ter strošek nadomestila za trgovalni račun 

nematerializiranih vrednostnih papirjev, na katerem se vodi stanje vrednostnih papirjev.  

Stroški, ki nastajajo mesečno, so realizirani v skladu s predvidenim planom, pri ostalih ne 

prihaja do bistvenih odstopanj zato realno pričakujemo, da bo postavka do konca leta 

realizirana v okviru predvidenih sredstev. 

11007 Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje 105.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

MO Nova Gorica kot edina ustanoviteljica stanovanjskega sklada, na podlagi sklenjene 

pogodbe, v celoti zagotavlja sredstva za njegovo delovanje. V prvi polovici leta so bila 

mesečno nakazovana sredstva skladno s potrjeno sistemizacijo in zasedenostjo delovnih 

mest na skladu. Nakazana so bila tudi dogovorjena sredstva za legalizacijo stanovanjskega 

objekta v lasti Stanovanjskega sklada MO Nova Gorica na naslovu Erjavčeva 39, v katerem 

je predvidena ureditev dnevnega centra za starejše občane. Realizacija je ob polletju skladna 

z zastavljenim planom, kar pomeni da bo do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

11017 Pokrivanje obresti od najetih posojil 28.386 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih, so bile v prvem polletju 

odplačevane redno in v skladu z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Ker ostaja 6-mesečni 

euribor negativen in so bili pri starejših pogodbah sklenjeni aneksi, s katerimi so bile 

obrestne mere znižane, je realizacija pričakovano nizka Sredstva v podobni višini bodo 

potrebna za odplačevanje obstoječih obveznosti v drugi polovici leta.  

Preostala predvidena sredstva bodo namenjena za odplačevanje obresti za predviden 

dolgoročni kredit, ki bo najet v letošnjem letu. Na višino potrebnih sredstev bo vplival 

znesek zadolžitve, višina obrestne mere in datum sklenitve kreditne pogodbe, zato je težko 

oceniti višino potrebnih sredstev, vsekakor pa ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za 

pokritje vseh obveznosti. 
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11018 Vzdrževanje in vodenje evidenc premoženja javne 

infrastrukture 3.080 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačana je bila storitev vodenje računovodskih evidenc in katastra gospodarske javne 

infrastrukture javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacije za mesec december 2019.  

Pogodba za vodenje računovodskih evidenc in katastra gospodarske javne infrastrukture za 

letošnje leto za navedene storitve še ni bila podpisana, tako da iz tega naslova še niso nastali 

stroški. Prav tako se iz sredstev proračunske postavke krije strošek izvajanja javnih 

pooblastil na področju graditve objektov in urejanja prostora javnemu podjetju Vodovodi in 

kanalizacija Nova Gorica d.d, za kar je potrebno skleniti še ustrezno pogodbo, za navedene 

storitve je potrebno izvesti še poračun za leto 2019. Z rebalansom so bile na postavki 

zagotovljena potrebna finančna sredstva, kar je osnova za sklenitev zgoraj navedenih 

pogodb. Del sredstev je namenjen kritju stroškov vodenja analitičnih evidenc za 

gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo ima v najemu podjetje Komunala Nova Gorica d.d. 

Poračun teh storitev se izvede konec leta. Ocenjuje se, da bodo vse naloge, ki se financirajo 

iz te postavke, opravljene in da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih 

sredstev. 

11023 Stroški zadolževanja 1.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bili v prvi polovici leta poravnani stroški vodenja dolgoročnega 

kredita, ki se obračunavajo enkrat letno skladno z amortizacijskim načrtom ter stroški 

obdelave zahtevka za sklenjeno likvidnostno zadolževanje. Preostala sredstva bodo 

namenjena za stroške predvidenega dolgoročnega zadolževanja. Glede na trenutne razmere 

za zadolževanje predvidevamo, da bodo stroški nižji od preostalih prostih sredstev, zato 

pričakujemo, da le-ta ne bodo porabljena v celoti. 

 

13 MEDOBČINSKA UPRAVA Mestne občine Nova 

Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda  139.246 €  

13001 Nakup računalnikov in druge opreme 1.581 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je bila nabavljena le nujno potrebna programska in strojna oprema, zato je 

realizacija nižja od planirane. Nabava dodatne manjkajoče opreme je predvidena v drugi 

polovici leta, zaradi načrtovanih novih zaposlitev dveh občinskih redarjev ter zaradi 

zagotavljanja izboljšanih operativnih zmožnosti zaposlenih na terenu. 

13002 Plače in drugi izdatki Medobčinske uprave 118.301 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plače in drugi izdatki so bili realizirani v skladu s planom in v okviru sistemizacije in 

dejanske zasedenosti delovnih mest na Medobčinski upravi. Preostala sredstva bodo 

zadostovala za drugo polovico leta ob upoštevanju predvidene dodatne zaposlitve dveh 

redarjev. 
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13003 Posebni material in storitve 855 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdatki za izobraževanje so bili porabljeni v manjšem obsegu od planiranega, ker je 

zaposlitev dveh novih občinskih redarjev še v teku postopka. Po zaključku postopka izbire 

bosta oba nova kandidata napotena na izobraževanje, kar bo potekalo v drugi polovici leta. 

Ostala izobraževanja so bila realizirana v okviru plana. Za novo zaposlene kandidate bo 

potrebno nabaviti službene uniforme, v sklopu novih nabav pa bo izveden tudi dokup in 

zamenjava dotrajanih delov uniform obstoječih redarjev. 

13004 Nakup goriva in vinjet 1.814 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev je bila v prvi polovici leta manjša od predvidene, ker je medobčinska uprava 

v času epidemije Covid-19 redno uporabljala prosto električno vozilo. Preostala sredstva 

bodo porabljena v drugi polovici leta, s prerazporeditvijo pa bodo namenjena tudi nabavi 

potrebne opreme za službena vozila, ki so v slabem stanju. 

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in 

pristojbine za registracijo 9.065 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za popravilo vozil in za pristojbine so bila v celoti porabljena že v prvem polletju, 

ker smo beležili več popravil vozil in nakupov potrebne opreme v vozilih - tudi za delo med 

epidemijo. Opremljeno je bilo tudi novo vozilo - Brda, s potrebnim svetlobnim blokom. 

Morebitne nove potrebe v drugem polletju bomo zadostili s prerazporeditvijo znotraj 

okvirov porabe Medobčinske uprave. 

13007 Pisarniški in splošni material in storitve 1.535 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz proračunske postavke so bila porabljena le nujno potrebna sredstva za tekoče delo in sicer 

za nabavo novih žigov in tiskovin. Ostala prosta sredstva bodo porabljena v drugi polovici 

leta, skladno z izkazanimi potrebami. 

13008 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 6.094 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsi tekoči stroški, ki nastajajo za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije redno 

mesečno so bili porabljeni skladno s predvidenim planom, zato predvidevamo, da bodo 

preostala sredstva zadostovala do konca leta. 

 

Poraba skupnih stroškov finančnega načrta medobčinske uprave se konec meseca, po 

dogovorjenem ključu iz sklenjenega sporazuma, razdeli med vse tri občine, tako da se del 

porabe preko transfernih prihodkov iz drugih občin vrne v proračun. 
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21 KS BANJŠICE  7.399 €  

21101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Banjšice 1.833 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je KS Banjšice v sklopu proračunske postavke investicije in investicijsko 

vzdrževanje stvarnega premoženja uredila popravilo vodnih in elektro instalacij v domu KS 

Banjšice in letni kuhinji, ter uredila popravilo razsvetljave doma krajanov Banjšice.  

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost uredila montažo zunanjega korita s pitno vodo 

ter ostala investicijsko vzdrževalna dela, za katera so bila za leto 2020 zagotovljena 

proračunska sredstva.  

Planirana investicijska dela bodo zaključena do konca leta 2020. 

21102 Delovanje  KS Banjšice 3.479 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost sredstva iz proračunske postavke delovanje porabila 

za tekoče stroške, kamor spadajo stroški ogrevanja, elektrike, telefona, komunalne storitve, 

sejnine in podobno. Tudi v drugi polovici leta bo krajevna skupnost sredstva iz proračunske 

postavke namenila za kritje tekočih stroškov, nabavo pisarniškega materiala ter nabavo 

čistilnih sredstev ter izplačilo sejnin članom sveta ks. 

21103 Prireditve in praznovanja  KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost še ni imela porabe na proračunski postavki prireditve in 

praznovanja. Sredstva so bila namenjena soorganizaciji tradicionalne prireditve Praznik 

košnje na Banjšicah, ki pa je zaradi sprejetih ukrepov vlade zaradi širjenja epidemije Covid-

19 odpovedana. 

Krajevna skupnost bo tako do konca leta izpeljala zgolj manjše dogodke/praznovanja proti 

koncu leta, v kolikor bodo razmere seveda dopuščale. 

21104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Banjšice 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta nismo zabeležili porabe sredstev na proračunski postavki Vzdrževanje 

krajevnih poti po KS. Načrtovana vzdrževalna dela bomo izvedli v drugi polovici leta.  

Dela bodo zaključena do konca leta. 

21107 Komunalni objekti v  KS Banjšice - pokopališča in 

poslovilni objekti 2.088 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke Komunalni objekti v 

KS porabila za tekoče stroške ter urejanje pokopališča in njegove okolice. V tem obdobju 

močno izstopa poraba za vodo in komunalne storitve. Krajevna skupnost poravnala visok 
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poračun za vodo, ki je nastal v preteklem letu zaradi izliva vode na odjemnem mestu 

pokopališče.  

V drugem polletju KS načrtuje planirano sanacijo mrliške vežice. Pokopališki objekt je 

dotrajan, poleg tega pa je bil v preteklem letu dodatno poškodovan zaradi izliva vode. Škodo 

je nujno potrebno sanirati.  

Načrtovana investicija bo zaključena do konca leta 2020. 

 

22 KS BRANIK 25.249 €  

22101 Delovanje KS Branik 12.366 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvih šestih mesecih leta 2020 smo redno poravnavali fiksne stroške v zvezi z delovanjem 

naše krajevne skupnosti ( Komunala, Vodovodi in kanalizacij, Telekom, Elektro …….). 

Izpeljali smo 5 sej in nekaj sestankov (tudi online). 

22102 Prireditve in praznovanja -  KS Branik 2.042 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot vsako leto smo tudi letos soorganizirali prireditev meseca januarja na Pedrovem, kjer 

smo sodelovali pri organizaciji, proslavi in nato pogostitvi. 

Organizirali in uspešno izpeljali smo tudi krajevni praznik 15. februarja. 

Zaradi žal vsem nam znanih omejitev, ki jih je prinesla epidemija Covid-19, pa nam ni uspelo 

izpeljati drugih prireditev. Naš krajevni praznik »Bndimska kvatrnica »žal letos odpade. 

V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo organizirali še druge planirane prireditve. 

22103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Branik 549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe sanacije nekaterih vaških poti je bil naročen tampon, ter redno vzdrževanje poti 

čiščenje in košnja. 

22107 Komunalni objekti v KS Branik - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.116 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pokopališče v naši KS se redno vzdržuje. Potrebna dela po pogodbi opravlja družba BENKO 

d.o.o. Prvačina. Redno tudi plačujemo vse fiksne stroške v zvezi s tem (voda, elektrika, 

smeti). 

22109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja -  KS Branik 9.177 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Že v letu 2019 smo pričeli z obnovo prostorov v Kulturnem domu v Braniku, ki niso bila 

vsa zaključena, tako da smo z njimi nadaljevali takoj v začetku leta 2020. Tako smo v pisarni 
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zaključili s pleskanjem in dokončali opremljanje( žaluzije) in dokončno uredili sanitarije. 

Ob zaključku vseh del smo najeli čistilni servis za celovito čiščenje vseh prostorov. 

Kulturni dom v Braniku nima urejene kompletne dokumentacije, potrebne za geodetske 

oziroma zemljiškoknjižne potrebe, tako da smo v začetku leta sprožili aktivnosti za ureditev 

tudi tega stanja. Tako smo se obrnili na notarsko pisarno Neli Kandus v Novi Gorici in jo 

pooblastili, da uredi stanje v zemljiški knjigi. Prav tako smo se obrnili na družbo PROGEA 

– Martina Pavlin v Novi Gorici, kjer smo se dogovorili za  pripravo dokumentacije (grafični 

prikaz prostorov,…). 

Na Pedrovem smo položili približno 30 metrov kanalizacije. 

Vsekakor se zavedamo, da je v naši krajevni skupnosti še veliko za postoriti, vendar stanje 

zaradi epidemije Covid-19 zelo omejuje oziroma onemogoča nadaljnje delo. Z urejanjem 

dokumentacije za Kulturni dom bomo nadaljevali takoj ko bo mogoče. 

 

23 KS ČEPOVAN 7.121 €  

23101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Čepovan 549 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Krajevna skupnost ima na proračunski postavki zagotovljena sredstva za nakup opreme za 

kuhinjo kulturnega doma in sanacijo dela električnega omrežja. V prvi polovici leta smo 

opravili zgolj nakup žara na oglje. Zaradi razmer v zvezi z epidemijo Covid-19 pa ostalih 

načrtovanih del v prvi polovici leta nismo izvedli in smo jih preložili na drugo polovico leta. 

V drugi polovici leta bomo izvedli nakup in montažo preostale opreme, tekoča vzdrževalna 

dela ter sanacijo električnega omrežja v kulturnem domu. Dela bodo zaključena do konca 

leta 2020. 

23102 Delovanje KS Čepovan 5.304 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne skupnosti porabili 

za tekoče stroške, vzdrževali in servisirali opremo ter nabavili nekaj potrošnega materiala in 

orodja, nabavljena so bila razkužila in zaščitne rokavice. 

Tudi v drugi polovici leta se bo skozi postavko delovanje krilo stroške za namen rednega 

delovanja in tekočega vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti (čiščenje in urejanje 

prostorov in okolice). 

Cilj je zagotoviti kvalitetno in nemoteno delovanje krajevne skupnosti. 

23103 Prireditve in praznovanja - KS Čepovan 483 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo v okviru postavke pred uvedbo ukrepov zaradi širjenja epidemije 

Covid-19 organizirali ogled gledališke skupine ter koncert za krajane v kulturnem domu. 

Izvedba krajevnega praznika in  ostalih prireditev, ki jih je krajevna skupnost načrtovala v 

letu 2020 pa je vprašljiva zaradi epidemije Covid-19. 
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23104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Čepovan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 smo v okviru postavke Vzdrževanje krajevnih poti po KS opravili 

smo manjšo sanacijo ene krajevne poti. Ostala načrtovana vzdrževana dela bomo izpeljali v 

drugi polovici leta. 

23109 Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni 

objekti 785 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 smo sredstva porabili za tekoče stroške na pokopališču (voda, 

elektrika, čiščenje in komunalne storitve).  

V drugi polovici leta bomo  poleg tekočih vzdrževalnih del izvedli obnovo in sanacijo 

pomožnega objekta ob WC-ju na pokopališču. 

Predvidena dela bodo zaključena do konca leta 2020. 

 

24 KS DORNBERK 15.303 €  

24101 Delovanje KS Dornberk 8.801 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delovanje KS Dornberk je bilo v prvem polletju 2020 precej okrnjeno zaradi epidemije 

Covid-19 v Sloveniji. Kljub temu se je svet KS sestal na štirih rednih seja in obravnaval 

tekočo problematiko ter vprašanja, predloge in pobude krajanov. Posvečali smo se tudi 

pereči problematiki pločnika Dornberk – Draga, pešpoti Dornberk – Prvačina, obnovi 

Potarjeve hiše v Taboru, avtobusnim postajališčem v Prešernovi ulici in na Saksidu ter 

kontejnerskim mestom. Uredili smo zavarovanje za poslovne prostore in namestili klimatsko 

napravo v prostorih KS. Pomagali smo tudi civilni zaščiti pri zagotavljanju varnostnih 

ukrepov za naše krajane. Sproti smo urejali javne površine v naši KS. Udeležili smo se  

občnih zborov nekaterih  lokalnih društev in se seznanili z njihovim delovanjem. Načrtovano 

čistilno akcijo smo zaradi izrednih razmer prestavili na jesen. 

24102 Prireditve in praznovanja -  KS Dornberk 603 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo za naše krajane organizirali gledališko predstavo 

KD BRCE, ki je bila množično obiskana. Ostale načrtovane prireditve smo žal morali 

prestaviti na jesenski in zimski čas, v kolikor nam bodo razmere dopuščale. V juniju smo 

sodelovali pri  prazniku sv. Trojice in na GLASBENIH VEČERIH  TABOR 2020. 

24103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Dornberk 3.508 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sproti smo na pobude krajanov urejali poškodovane in dotrajane krajevne poti ter 

odvodnjavanje meteornih voda na le-teh. Še vedno urejamo dokumentacijo za asfaltacijo 

odcepa Gregorčičeve ulice, kjer še niso urejena lastninska razmerja. Načrtujemo, da nam bo 

to uspelo v drugi polovici leta. 
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24106 Komunalni objekti v KS Dornberk - pokopališča in 

poslovilni objekti 2.390 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje in urejanje obeh pokopališč (Dornberk in Zalošče) poteka s pogodbenim 

upravljalcem. V drugi polovici leta načrtujemo obnovi dotrajanega in poškodovanega 

vzhodnega zidu na pokopališču v Dornberku. Ponovno želimo opozoriti, da v naši KS še 

nimamo mrliške vežice, zato prosimo strokovne službe pri MO Nova Gorica, da pristopijo 

k urejanju gradbene dokumentacije za izgradnjo le-te na pokopališču v Zaloščah. 

 

25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO  6.098 €  

25101 Delovanje KS Gradišče nad Prvačino 3.582 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Gradišče je v prvi polovici leta 2020 za delovanje porabila sredstva, ki so namenjena 

plačilu mesečnih računov za vodo, komunalo, električno energijo, torej predvsem za tekoče 

stroške. Za potrebe vodenja evidenc, arhiviranja in vsakodnevnega delovanja, je KS nabavila 

nekaj pisarniškega materiala (registratorji, pisma, sponke, spenjač, papir, urejevalnik…). 

Nekaj sredstev je bilo izplačanih za namene sejnin, katere je KS Gradišče imela predvsem v 

prvem kvartalu, kjer je potekalo usklajevanje z ZB Nova Gorica za priprave na vsakoletni 

krajevni praznik ter dogovarjanja o drugih odprtih vprašanjih v vasi ter načinu in času 

izvedbe planov za leto 2020. 

KS Gradišče je v prvi polovici leta povpraševala tudi za zavarovanje nepremičnin, ker 

slednje v zadnjih letih niso bile zavarovane za primer požarov, vlomov in splošne 

odgovornosti.  S strani zavarovalnice Triglav so prejela ponudbe, katere so vrtoglavo visoke, 

zato še potekajo dogovarjanja.  V roku meseca KS načrtuje,da bo zavarovanje obeh  

nepremičnin izvedeno. V kolikor se ne bo uspela pogoditi o boljši ceni s Triglavom, se bo 

obrnila še na druge zavarovalnice in pri tem izbrala najboljšega ponudnika. 

25102 Prireditve in praznovanja - KS Gradišče nad Prvačino 473 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi nastopa karantene oziroma že pred nastopom sta se tako KS Gradišče kot ZB Nova 

Gorica strinjali, da se krajevni praznik v letu 2020 ne izvede. Odločitev je bila sprejeta v 

izogib izpostavljanju rizičnih skupin (starejši od 60 let) okužbi s Covid-19. Na krajevnem 

prazniku je ravno ta skupina prisotna v največjem številu. Priprave na prireditev so sicer  že 

bile v polnem teku, pri tem pa KS ni imela nobenih stroškov. Strošek, ki je do preklica 

prireditve nastal je le tiskanje vabil, katere je v celoti krila ZB Nova Gorica.  

V planu je bilo tudi praznovanje materinskega dne, kjer bi potekale ustvarjalne delavnice z 

otroki. V večernih urah  bi sledila  predstava za mamice. Tudi ta prireditev je bila opuščena. 

Obstaja pa možnost oziroma naj bi v zameno v drugi polovici leta 2020 morebiti organizirali 

druženje, kjer bi ravno tako sodelovali otroci iz vasi (ustvarjalne delavnice), sledila pa bi 

predstava. O tem bo KS Gradišče imela v prihajajočih mescih sejo,kjer bo tekla beseda na 

to temo, seveda ob predpostavki in upoštevanju vladnih pravil in ukrepov  glede širjenja 

okužbe s Covid-19. 

KS Gradišče v drugi polovici leta običajno organizira še dve prireditvi: 
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- Gregorčičeve dneve – potekajo v prvi polovici oktobra. Pri prireditvi pa sodelujeta tudi 

GLK Nova Gorica in MO Nova Gorica. 

- Božičkovanje – v decembru. 

V ta namen ima tudi rezervirana sredstva, ki so v celoti še nedotaknjena. 

25103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Gradišče nad Prvačino 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Gradišče je s proračunom prejela zelo malo sredstev za vzdrževanje cest in 

infrastrukture. Sredstva, ki jih je pri tem prejela zadoščajo za  eno košnjo ob Kulturnem 

domu na Hribu. Slednje bo KS Gradišče porabila v mesecu juliju. 

V tem obdobju je KS zaznala porast pohodnikov po Gregorčičevi poti, sprehajalci pa redno 

obiščejo tudi Kulturni dom, kjer sta doprsna kipa Josipa Tominca in Simona Gregorčiča, 

zato je skrb za redno ureditev okolice nujno potrebna.  

Glede nato, da se v bližnji prihodnosti (2020-2010) obeta ureditev poti Aleksandrink bo 

potrebno okolico pogosteje vzdrževati za kar pa proračunska sredstva absolutno ne 

zadoščajo. KS bo zato predlog glede pridobitve dodatnih sredstev uvedla v plan za leto 2021. 

Polega košnje in ureditve okolice Kulturnega doma, bi KS Gradišče potrebovala tudi 

zabojnike s soljo za posipanje krajevnih poti v zimskem času. Pozimi so ceste po vasi  

večkrat poledenele, KS pa nima sredstev s katerimi bi lahko izvedla nakup zabojnikov in jih 

postavila na kritična mesta (klančine). Slednja problematika je pomembna zato, ker se 

pozimi posipa le cestišče na relaciji Renče – Dornberk, medtem, ko se ostale krajevne poti 

ne posipajo in sta tako dostop do domov in odhod iz domov zelo otežkočena in včasih 

nemogoča. 

25107 Komunalni objekti v KS Gradišče nad Prvačino - 

pokopališča in poslovilni objekti 683 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki jih je KS porabila za komunalno dejavnost se nanaša le na tekoče vzdrževanje 

pokopališča, odvažanje smeti ter sveč iz zato namenjenih zabojnikov na pokopališču. 

Pokopališče že vrsto let ureja in vzdržuje podjetje Benko d.o.o. Ravno tako Benko d.o.o. 

vodi evidence najema grobov. Dodatno skrbi za urejenost spomenika NOB v centru vasi in 

na pokopališču, ter grobnice slikarja Josipa Tominec. 

KS ima v lasti tudi mrliško vežico, ki se nahaja na vaškem pokopališču. Slednja je dotrajana 

in nevarna. Streha je v zelo slabem stanju. Pušča in se udira. Potrebna je celovite obnove ali 

rušenja.  Obstaja tudi možnost ureditve vežice  v namene polaganja žar, kar se v okoliških 

krajih po Sloveniji že izvaja. KS Gradišče ima že pripravljen načrt za gradnjo popolnoma 

nove vežice. V ta namen je bilo ob pokopališču kupljeno tudi zemljišče, žal pa se do danes 

gradnja še ni začela zaradi pomanjkanja bodisi soglasja lastnika parcele 61/10 za odlaganje 

materiala, bodisi zaradi pomanjkanja sredstev.   KS si bo prizadevala, da se bo načrt izvedel 

čim prej, zato bo gradnjo vežice uvrstila v plan investicij za leto 2021/2022 ter prosila MO 

Nova Gorica za pridobitev dodatnih sredstev. Tako člani sveta KS kot vaščani so mnenja, 

da je vežica nujno potrebna za vas.  

KS je v letu 2020 s strani Komunale prejela predlog za ureditev ekološkega otoka. Predlog 

je   KS na eni izmed sej obravnaval  in iskala rešitve kje bi se lahko slednji uredil. Odločbe 

o tem kako naj bo ekološki otok velik je potrebno dosledno upoštevati. Zaradi utesnjenosti 
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vasi in vaških poti bi bil potrebno v vsakem primeru razmisliti o nakupu zemljišča, da se 

zahtevam za ureditev ekološkega otoka lahko ugodi. Kot najprimernejše zemljišče KS 

predlaga, parcelo št.63/1,ki se nahaja ob pokopališču. Parcela je dovolj velika, da bi se lahko 

poleg ekološkega otoka uredilo tudi dodatna parkirišča. 

Ureditev ekološkega otoka bo KS uvrstila v plan za leto 2021. 

V letošnjem letu se je KS spopadla tudi s problematiko srnjadi na pokopališču. Slednja že 

več mesecev uničuje okrasno rastlinje na grobovih. V ta namen je KS naročila skrbniku 

pokopališča Benku d.o.o., ograditev cipres, ki se nahajajo pred pokopališčem, ter odvozu 

kupa zemlje, kjer naj bi srnjad predvidoma preskakovala ograjo. Slednji dve aktivnosti nista 

zadostovali, da bi srnjadi onemogočili dostop do grobov, zato je KS dodatno naročila 

namestitev senzorjev , ki žival odganja stran. Pri tem pa mu ne škoduje. V zvezi z 

opravljenimi storitvami so bila porabljena sredstva, ki so se  v celoti krila iz sredstev za 

komunalno dejavnost. 

V kolikor tudi slednji ukrep ne bi zadostoval, je KS rezervirala del sredstev , ki so namenjena 

za morebiti dvig ograje okrog celotnega pokopališča. Glede na to, da je ograja ročno 

izdelana, KS predvideva, da bo rezerviranih sredstev za izdelavo celotne ograje premalo. V 

primeru potrebe po novi ograji bo KS zato morebiti primorana prositi MO Nova Gorica za 

dodatna sredstva v letu 2020/2021. Trenutno dobljena sredstva zadoščajo le za redno 

vzdrževanje in urejanje pokopališča. 

25109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja KS Gradišče nad Prvačino 1.361 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

KS Gradišče si že vrsto let prizadeva za pridobitev uporabnega dovoljenja za Kulturni dom 

na hribu. Dvorana oziroma dom se nahaja na odlični lokaciji, povpraševanja za razna 

praznovanja, večja ali manjša (rojstni dnevi, obhajila, druge prireditve) so vse večja, zato je 

KS namenila velik del  sredstev namenjenih za investicije ravno v pridobitev slednjega, ter 

za ureditev dvorane. V mesecu juniju je KS stopila v stik  z nekdanjim nadzornikom, ki je 

sodeloval pri obnovi oziroma gradnji stavbe. Dodatno se je povezala še z okrajnim 

arhitektom, ki je že pričel s pridobivanjem dokumentacije s katerim se lahko sproži postopek 

pridobitve uporabnega dovoljenja. KS Gradišče je ravno v ta namen s sredstvi za investicije 

ravnala varčno, da jih lahko tekom leta 2020 oziroma za čas trajanja (letu ali dveh) pridobitve 

dovoljena uporabi ravno za ta namen. Po informacijah, ki jih je KS prejela s strani arhitekta 

sredstva, ki jih ima KS trenutno na voljo so nezadostna za kritje vseh stroškov v zvezi s 

pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Slednjo investicijo bo zato uvrstila v plan investicija 

tudi za leto 2021,2022. 

KS Gradišče ima poleg Kulturnega doma v lasti še prostore  v stavbi št 41, ki se nahajajo v 

centru vasi. Trenutno so ti prostori v zelo slabem stanju, zato je manjši znesek KS namenila 

tudi za sanacijo te nepremičnine v njeni lasti. KS je namen manjše obnove predstavila tudi 

na zboru krajanov, ki je potekal v mesecu juniju. Sredstva, ki jih je KS rezervirala so 

namenjena nakupu barve za pleskanje in drobnega inventarja (omare, mize, stoli). Čiščenje 

prostora in izpraznitev pa bosta izvedena s strani članov KS ob pomoči prostovoljnih 

krajanov.  

V Kulturnem domu na Hribu je KS nabavila novo luč na senzor, ker se je obstoječa pokvarila 

in je bila potrebna menjave. 
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Za Kulturni dom na hribu sta bili kupljeni dve napravi za hlajenje in ogrevanje, ki sta 

nameščeni v zgornjem, manjšem prostoru in v spodnjem predprostoru. Investicija je bila 

odobrena s strani MO Nova Gorica že pred časom nastopa karantene, izvedena pa po njej. 

 

26 KS GRGAR 5.643 €  

26101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Grgar 727 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja je bil, 

zaradi epidemije Covid-19, v prvem polletju 2020 izveden le projekt novega stropa iz 

mavčnih plošč s pod konstrukcijo in cevmi za električno napeljavo v prostoru zaodrja v 

Kulturnem domu Grgar. Projekt zamenjave oken v celotnem prvem nadstropju zahodnega 

trakta kulturnega doma (sejna soba, pisarne, toaletni prostori) se trenutno še izvaja in bo 

predvidoma končan konec avgusta. 

26102 Delovanje  KS Grgar 3.605 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pretežni del sredstev s postavke Delovanje KS je bil porabljen za električno energijo, vodo 

in komunalne storitve, odvoz smeti, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje 

opreme, posebne in splošne materiale in storitve ter čistilna sredstva in storitve. Zaradi 

ugodnih cen na trgu naftnih derivatov se je tudi že nabavilo kurilno olje (2000 l) za sezono 

2020/21. 

26103 Prireditve in praznovanja - KS Grgar 31 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančnih aktivnosti na tej postavki v prvem polletju 2020, zaradi epidemije Covid-19, 

praktično ne beležimo. Iz istega razloga je odpadel tudi največji finančni projekt na tej 

postavki, t.j.  Krajevni praznik KS Grgar, ki je bil predviden 20. Junija 2020. 

26104 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Grgar 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančnih izdatkov na tej postavki v prvem polletju 2020, zaradi epidemije Covid-19 in 

zaradi majhne količine padavin v marcu in aprilu, ni bilo. 

26109 Komunalni objekti v  KS Grgar- pokopališča in poslovilni 

objekti 1.280 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s postavke Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti so se v 

glavnem namenila tekočemu vzdrževanju pokopališča in objektov. Poleg tega so se 

poravnali računi za električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti ter nabavo 

in prevoz drobljenca za vzdrževanje glavnih poti na pokopališču in med grobovi. Zaradi 

dotrajanosti zadnjih dvokrilnih vrat mrliške vežice so se v mesecu marcu naročila nova. 
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Zaradi epidemije Covid-19 so slednja šele v fazi izdelave in bodo predvidoma montirana na 

objekt konec julija. 

 

27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE 6.873 €  

27101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Grgarske Ravne - Bate 894 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 se je v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah izvedlo popravilo 

sistema za zaklepanje vrat, nabavilo material in popravilo streho večnamenske dvorane 

zaradi pronicanja vode. V juniju 2020 se je izvedlo slikopleskarska dela v večnamenski 

dvorani v Grgarskih Ravnah. V drugi polovici leta je predvideno finančno zaključevanje 

izvedenih del ter izvedba preostalih manjših investicijsko vzdrževalnih ukrepov. 

27102 Delovanje KS Grgarske Ravne - Bate 3.885 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Člani Sveta KS smo se v letu 2020 enkrat sestali na redni seji Sveta KS. 

Redno smo izvajali tekoče obveznosti za nemoteno delovanje. 

27103 Prireditve in praznovanja - KS Grgarske Ravne - Bate 485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Člani Sveta KS smo se v letu 2020 enkrat sestali na redni seji Sveta KS. 

Redno smo izvajali tekoče obveznosti za nemoteno delovanje. 

27104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Grgarske Ravne - Bate 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Mulčenje javno dobre površine v Batah ob kontejnerskih mestih. 

27109 Komunalni objekti v KS Grgarske Ravne - Bate - 

pokopališča in poslovilni objekti 1.610 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajali smo tekoča in vzdrževalna dela na pokopališču (košnja in čiščenje). Poskrbeli smo 

za košnjo in čiščenje okolice kala v zaselku Podlaka, okolice otroških igral v Grgarskih 

Ravnah in okolice čakalnice v Zabrdu. 

 

28 KS KROMBERK - LOKE 18.052 €  

28101 Delovanje KS Kromberk - Loke 13.709 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost sredstva iz proračunske postavke delovanje porabila 

za tekoče stroške, kamor spadajo stroški ogrevanja, elektrike, telefona, komunalne storitve, 
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sejnine in podobno. 39% realizacije v tem obdobju je bilo porabljeno za plačilo računov za 

vzdrževanje doma KS in vzdrževanje športnega igrišča. 

Tudi v drugi polovici leta bo krajevna skupnost sredstva iz proračunske postavke namenila 

za kritje tekočih stroškov, nabavo pisarniškega materiala, nabavo čistilnih sredstev, izplačilo 

sejnin članom sveta ks, ter vzdrževanje doma KS in športnega igrišča. 

28102 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Kromberk - Loke 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta nismo zabeležili porabe sredstev na proračunski postavki Vzdrževanje 

krajevnih poti po KS. Načrtovana vzdrževalna dela bomo izvedli v drugi polovici leta.  

Dela bodo zaključena do konca leta. 

28106 Komunalni objekti v  KS Kromberk - Loke - pokopališča in 

poslovilni objekti 3.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke Komunalni objekti v 

KS porabila za tekoče stroške ter urejanje pokopališča in njegove okolice.  

Na 8. seji Sveta KS je bil sprejet sklep, da se podpiše dvoletno pogodbo s Komunalo d.d. za 

urejanje pokopališč pri Sv. Trojici in Lokah. 

28107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Kromberk - Loke 720 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta je KS Kromberk  v sklopu proračunske postavke investicije in 

investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja uredila asfaltacijo dostopne poti na športno 

igrišče.   

V drugi polovici leta bo krajevna skupnost uredila dela za katera so bila za leto 2020 

zagotovljena proračunska sredstva, to je hortikulturna ureditev športno-rekreacijskih površin 

ob kulturnem domu ter ureditev parka »Boršti«. 

Planirana investicijska dela bodo zaključena do konca leta 2020. 

28108 Prireditve in praznovanja -  KS Kromberk - Loke 463 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost še ni imela porabe na proračunski postavki prireditve in 

praznovanja. Sredstva so namenjena organizaciji tradicionalnega krajevnega praznika, ki pa 

je bil v mesecu juniju odpovedan zaradi razmer povezanih z širjenjem virusa Covid-19.  

Krajevna skupnost do konca leta izpeljala zgolj manjše dogodke/praznovanja proti koncu 

leta, v kolikor bodo razmere seveda dopuščale. 
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29 KS LOKOVEC 22.792 €  

29101 Delovanje KS Lokovec 4.602 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sredstva iz proračunske postavke delovanje namenili predvsem za 

tekoče stroške, kamor spadajo stroški ogrevanja, elektrike, telefona, komunalne storitve itd. 

Tudi v drugi polovici leta bomo sredstva iz proračunske postavke delovanje namenili za 

tekoče stroške, nabavo pisarniškega materiala, nabavo čistilnih sredstev. Poleg tega, pa 

bomo do konca leta organizirali še razne otroške delavnice. 

29102 Prireditve in praznovanja -  KS Lokovec 652 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo v okviru postavke organizirali prireditev ob praznovanju 8. marca. 

Izvedljivost ostalih prireditev, ki jih je krajevna skupnost načrtovala v letu 2020 pa je 

vprašljiva zaradi epidemije Covid-19. 

29103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokovec 15.024 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo izvedli načrtovano obsežnejše gramoziranje in ureditev krajevnih 

poti po Lokovcu. Do konca leta bomo sredstva porabili še za košnjo ob krajevnih poteh ter 

nakup snežnih kolov. 

29108 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Lokovec 1.310 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo v sklopu proračunske postavke investicije in investicijsko 

vzdrževanje stvarnega premoženja nabavili stole za dvorano v Gornjem Lokovcu. V drugi 

polovici leta nameravamo urediti manjšo kopalnico v stavbi kulturnega doma v Gornjem 

Lokovcu. Investicija bo predvidoma zaključena do konca leta 2020. 

29110 Komunalni objekti v KS Lokovec- pokopališča in poslovilni 

objekti 1.204 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo v okviru proračunske postavke Komunalni objekti v KS porabili za 

tekoče stroške ter urejanje pokopališče in njegove okolice (košnja, odstranjevanje plevela). 

V drugi polovici leta načrtujemo sanacijo strehe na mrliški vežici, ker je poškodovana zaradi 

posledice burje. Sanacija strehe bo zaključena do konca leta 2020. 
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30 KS LOKVE - LAZNA 4.239 €  

30101 Delovanje KS Lokve - Lazna 3.121 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne skupnosti porabili 

za tekoče stroške (voda, elektrika, komunalne storitve, telefon, pisarniški material…) ter 

izplačilo sejnin. V sklopu postavke smo kupili tudi barvo za vzdrževanje lesenih površin ter 

okrasno cvetje za jedro vasi in prostore KS. 

Tudi v drugi polovici leta se bo skozi postavko delovanje krilo stroške za namen rednega 

delovanja in tekočega vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti (čiščenje in urejanje 

prostorov in okolice), ter za izplačilo sejnin. 

Cilj je zagotoviti kvalitetno in nemoteno delovanje krajevne skupnosti. 

30102 Prireditve in praznovanja - KS Lokve - Lazna 948 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo v okviru postavke organizirali prireditev ob praznovanju 8. marca. 

Izvedljivost ostalih prireditev, ki jih je krajevna skupnost načrtovala v letu 2020 pa je 

vprašljiva zaradi epidemije Covid-19. 

30103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Lokve - Lazna 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 nismo izvedli vzdrževalnih del na krajevnih poteh. Načrtovana 

vzdrževalna dela na krajevnih poteh bomo izvedli v drugem polletju. Ocenjujemo, da bodo 

dela zaključena do konca leta 2020. 

30109 Komunalni objekti v KS Lokve - Lazna- pokopališča in 

poslovilni objekti 170 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 smo sredstva porabili za tekoče stroške na pokopališču (voda, 

elektrika, čiščenje in komunalne storitve).  

V drugi polovici leta bomo izvedli redna vzdrževalna dela, košnjo pokopališča in čiščenje.  

Predvidena dela bodo zaključena do konca leta 2020. 

 

31 KS NOVA GORICA 22.912 €  

31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sanaciji stavbe na Kostanjeviški 18. Stavba leži ob cesti in predstavila 

potencialno nevarnost za okolico. Z deli še nismo začeli ker iščemo najustreznejšo rešitev 

za trajno sanacijo. Stavba je v solastnini. 



108 

 

31102 Delovanje KS -  KS Nova Gorica 21.587 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo imeli štiri redne seje Sveta KS Nova Gorica. Na sejah smo obravnavali 

gradivo za seje Mestnega sveta MO Nova Gorica, sprejeli smo finančni načrt KS Nova 

Gorica za leti 2020 in 2021, obravnavali in sprejeli smo zaključni račun in poslovno poročilo 

KS Nova Gorica za leto 2019, obravnavali smo več vlog za izdajo mnenja o obratovanju 

gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času, razpravljali o sodelovanju s TD Nova 

Gorica, obravnavali smo vloge in pobude krajanov, ki se nanašajo na razne zadeve na 

območju KS. Sodelujemo v komisiji za hortikulturo pri MO Nova Gorica. Na vsaki seji 

Sveta potrdimo tudi naročilnice in pogodbe izdane med sejama. Stroški iz te postavke se 

nanašajo na tekoče stroške, plačo zaposlene in sejnine. Zaradi organizacije dela med 

epidemijo Covid-19 smo nabavili prenosni računalnik. 

31103 Prireditve in praznovanja -  KS Nova Gorica 1.324 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizirali smo odprtje štirih razstav v galeriji Frnaža: 

- Društvo ENDAS (IT), januar, Štirideset let potovanja 

- likovna sekcija društva KUL-TU-RA Renče, februar, Kubizem skozi naše oči 

- Jelko Valenčak, marec, Raznovrstnost pogleda 

- Emil Bratina -Milko, junij, Pokrajinska motivika 

Pripravili smo tudi pustovanje za otroke, ki pa smo ga morali zaradi vremena odpovedati 

kmalu po začetku programa. 

Zaradi epidemije in ukrepov v zvezi s pojavom Covid-19 je bil program prireditev v prvem 

polletju zelo okrnjen. 

31108 Hortikulturna ureditev in urbana oprema -  KS Nova 

Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pripravljamo, oziroma zbiramo ponudbe za postavitev 7 klopi-stolov v parkih ob Kidričevi 

ulici. 

 

32 KS OSEK - VITOVLJE 13.749 €  

32101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja  KS Osek - Vitovlje 7.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo v celoti realizirali načrtovano investicijo za leto 2020. Krajevna 

skupnost je pridobila neopremljen Dom krajanov. Sredstva, ki nam jih je s planom za leto 

2020 zagotovila MO Nova Gorica smo kupili nove stole, mize, novo kuhinjo in nekaj nujne 

kuhinjske opreme. 
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32102 Delovanje KS Osek - Vitovlje 4.247 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoči stroški in sredstva za delovanje so v planiranem obsegu. V prvi polovici leta smo v 

sklopu te proračunske postavke krili tekoče stroške, stroške tekočega vzdrževanja in sejnin.  

Uredilo se je prireditveni prostor v Vitovljah – liveliralo se je teren za postavitev večjega 

šotora za praznik kostanja, premaknilo se je kontejnersko mesto, naredilo vkop električnega 

kabla ... S tem smo pridobili več uporabnih površin za družabna srečanja. Veliko del je bilo 

opravljenih s strani krajanov, prostovoljno. 

Igrala v Oseku so bila urejena že v letu 2019, financirana iz participativnega proračuna, sedaj 

čakamo še na postavitev igral v Vitovljah. V začetku leta 2020 smo uredili mesto za 

postavitev igral, ki pa še niso postavljena zaradi situacije z epidemijo Covid-19. Po 

zagotovilih izvajalca naj bi bila igrala v Vitovljah postavljena 3.7.2020.  

V drugi polovici leta planiramo še nabavo industrijskega sesalca in nekaj omar ter drobnega 

inventarja za nemoteno delovanje. 

32103 Prireditve in praznovanja KS Osek - Vitovlje 174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kot vsako leto tudi letos sodelujemo pri soorganizaciji prireditev skupaj z našimi  društvi, 

ki pa se vse povečini odvijajo v drugem delu leta, tako da imamo na tej postavki še skoraj 

vsa sredstva. V prvi polovici smo izvedli čistilno akcijo (očistili in uredili smo okolico 

novega doma in podprli nekaj manjših kulturnih dogodkov naših krajanov).  

V sodelovanju s KS Ozeljan-Šmihel vsako leto prirejamo prireditev v spomin na požig 

Čukave domačije v Vitovljah v času druge svetovne vojne, vendar je letos tudi ta dogodek 

odpadel zaradi epidemije Covid-19. 

Zaradi epidemije Covid-19 so bili številni dogodki odpovedani, nekateri pa so še vedno pod 

vprašajem. Kljub temu pa si želimo, da bi v drugi polovici leta lahko uradno otvorili nov 

dom Krajanov v Oseku. 

32105 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Osek - Vitovlje in manjši 

posegi v cestno infrastrukturo 1.622 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaključena so dela za urejanje brežin, nasutje bankin, postavitev robnikov, odstranitev 

dreves, ki so ovirala preglednost ceste in odstranitev brežine, ki se je zajedala v cesto- Delno 

se je naredilo nov podporni zid (naredili bi ga v celoti, če bi lastnik parcele 1708/1 k.o Osek, 

g Milan Badalič, pripravljen na sodelovanje s KS. Sedaj je druga najbolj prometna cesta za 

vstop v vas Osek končana od glavne ceste do pokopališča. Čakamo še na asfaltiranje 

razširjenih delov ceste (Podzelenc) številka poti 5508 in 5300/1. Delno je končana tudi 

povezovalna pot številka 5298/1, k.o. Osek (razširitev poti, nabava tampona in valjanje). 

Zaključek del na tem delu planiramo v oktobru. 

Poleg tega smo sofinancirali ureditev odprtega meteornega jarka in širitev ceste pri hišni 

številki Osek 48, številka ceste 5304/2 (financirali cevi in robnike). V drugi polovici leta bo 

potrebno še asfaltirati pridobljeno površino ceste. 
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Poraba se na tej postavki poveča v drugem polletju, predvsem zaradi vzdrževanja javnih 

površin in košnje ob  nekategoriziranih poteh, zato je v prvem polletju porabljeno manj kot 

polovica sredstev. 

32109 Komunalni objekti v KS Osek - Vitovlje - pokopališča in 

poslovilni objekti 706 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sredstva na proračunski postavki porabili zgolj za tekoče stroške 

pokopališča. 

Zaradi epidemije Covid-19 smo planirano obnovo stare mrliške vežice pri cerkvi sv. Lucija, 

prenesli na drugo polovico leta. Ponudbe so bile pridobljene, izvajalec je bil izbran. Dela naj 

bi se izvajala v obdobju od 20. 6. 2020 do predvidoma 1. 9. 2020. 

 

33 KS OZELJAN 5.265 €  

33101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Ozeljan 125 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V KS Ozeljan-Šmihel smo, kot vsako leto, v začetku leta naročili pregled gasilnih aparatov 

v prostorih krajevne skupnosti, katerega je izvedla pristojna gasilska služba. Gasilne aparate 

imamo v prostorih gradu ter v vežici na pokopališču. Za pokopališče smo naročili gravirano 

tablico z obvestilom začasnega zaprtja vode. 

33102 Delovanje KS Ozeljan 4.757 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prostorih gradu Ozeljan se je po potrebi izvajalo čiščenje po oddaji dvorane v najem ter 

čiščenje pisarne za potrebe krajevne skupnosti. Plačali smo redne stroške delovanja krajevne 

skupnosti in uporabe prostorov in sicer elektriko, vodarino, telefon, smetarino, zavarovanje, 

oglaševanje. Naročili in izvedli smo tudi pregled hidrantnega omrežja v gradu Ozeljan. 

33103 Prireditve in praznovanja - KS Ozeljan 193 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred začetkom epidemije Covid-19 smo še izvedli proslavo za dan žena. Z organizacijo 

prireditve smo imeli stroške okrasitve, nabave materiala potrebnega za izvedbo ter 

pogostitve. Ostalih predvidenih prireditev zaradi prepovedi združevanja ljudi ter prepovedi 

dogodkov, nismo organizirali. 

33104 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ozeljan 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nekatere makadamske poti v krajevni skupnosti je bilo potrebno obnoviti, popraviti zaradi 

uničenja in slabše prehodnosti. Zaradi slabih vremenskih pogojev je bilo vzdrževanje 

krajevnih cest, to je navoz in vgradnja tampona,  izvedeno šele konec junija, kar bo umeščeno 

v poročilo v drugem polletju. 
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33107 Komunalni objekti v KS Ozeljan - pokopališča in poslovilni 

objekti 190 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V krajevni skupnosti poteka vzdrževanje pokopališč, to je košnja, nasipanje peska, čiščenje 

vežice, redno in po potrebi. V prvem polletju leta 2020 smo potrebna vzdrževalna dela 

izvedli. 

 

34 KS PRVAČINA 16.564 €  

34101 Delovanje  KS Prvačina 7.091 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne skupnosti porabili 

za tekoče stroške (voda, elektrika, komunalne storitve, telefon, pisarniški material.  

Tudi v drugi polovici leta se bo skozi postavko delovanje krilo stroške za namen rednega 

delovanja in tekočega vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti (čiščenje in urejanje 

prostorov in okolice). 

Cilj je zagotoviti kvalitetno in nemoteno delovanje krajevne skupnosti. 

34102 Prireditve in praznovanja  KS Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju krajevna skupnost ni imela porabe na proračunski postavki prireditve in 

praznovanja. Sredstva so bila namenjena organizaciji krajevnega praznika ter soorganizaciji 

tradicionalne prireditve Praznik breskev. Obe prireditvi sta zaradi sprejetih ukrepov vlade 

zaradi širjenja epidemije Covid-19 odpovedani. V kolikor bodo razmere dopuščale bo 

Krajevna skupnost v jeseni namesto krajevnega pripravila zgolj razstavo »Zgodovina 

Prvačine«, ki je bila mišljena kot osrednji dogodek krajevnega praznika. Sredstva bo  

porabila za  tisk slik, plakatov ter plačilo ostalih stroškov, ki bodo nastali ob izpeljavi 

razstave. Krajevna skupnost bo tako do konca leta izpeljala zgolj manjše 

dogodke/praznovanja proti koncu leta, v kolikor bodo razmere seveda dopuščale. 

34103 Vzdrževanje krajevnih poti po  KS Prvačina 7.090 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo porabili večji del sredstev, namenjenih za tekoče vzdrževanje 

krajevnih poti  porabili za čiščenje jarkov in gradnjo skalnjaka (podpornega zidu), na tako 

imenovani Ležnivi poti. 

Do konca leta bomo izpeljali še ostala vzdrževalna dela na krajevnih poteh po Prvačini. 
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34106 Komunalni objekti v  KS Prvačina - pokopališča in 

poslovilni objekti 2.382 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovili leta smo skozi proračunsko postavko krili tekoče stroške na pokopališču 

(voda, komunalne storitve, odvoz smeti, ipd.). Obnovili smo vhodna lesena vrata in okvirje 

oken na stari kapelici na vaškem pokopališču.  

Do konca leta bomo uredili vsakoletna sezonska vzdrževalna dela, kot so košenje trave, 

pletje plevela, pometanje, stroški vode in elektrike. 

34109 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja KS Prvačina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za obnovo spominske sobe Franceta Bevka 

v Sokolskem domu. Zaradi ukrepov ob epidemiji Covid-19 so se načrtovana dela prenesla 

na drugo polovico leta. Z načrtovanimi deli smo začeli v mesecu juniju. Zaključek gradbenih 

del je predviden v jeseni tega leta. 

 

35 KS RAVNICA 9.402 €  

35101 Delovanje KS Ravnica 7.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo sredstva, ki so namenjena za delovanje krajevne skupnosti porabili 

za tekoče stroške (voda, elektrika, komunalne storitve, telefon, pisarniški material…) ter 

izplačilo sejnin.  

Tudi v drugi polovici leta se bo skozi postavko delovanje krilo stroške za namen rednega 

delovanja in tekočega vzdrževanja prostorov krajevne skupnosti (čiščenje in urejanje 

prostorov in okolice), ter za izplačilo sejnin. 

Cilj je zagotoviti kvalitetno in nemoteno delovanje krajevne skupnosti. 

35102 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Ravnica 555 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 smo v okviru postavke Vzdrževanje krajevnih poti po KS krili 

stroške izdelave kanala za meteorne vode, ter popravilo kamnite obloge zelenega otoka na 

vaškem trgu. Ostala načrtovana vzdrževana dela bomo izpeljali v drugi polovici leta. 

35107 Prireditve in praznovanja - KS Ravnica 815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do 30.6.2020 je krajevna skupnost Ravnica poravnala strošek pogostitve krajanov ob 

zaključku leta, ki je bil organiziran v decembru 2019. 

Preostanek sredstev se bo namenilo za krajevni praznik Ravnica, katerega bo krajevna 

skupnost izpeljala 22.8.2020, ter za Miklavževanje v mesecu decembru, v kolikor bodo 

razmere v državi to dopuščale, upoštevajoč epidemijo Covid-19. 
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35109 Komunalni objekti v KS Ravnica - pokopališča in poslovilni 

objekti 612 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 smo sredstva porabili za tekoče stroške na pokopališču (voda, 

elektrika in komunalne storitve).  

V drugi polovici leta bomo  preostala sredstva na proračunski postavki porabili še za ostale 

stroške vzdrževanja pokopališča (košnja, čiščenje in razna vzdrževalna dela – sanacija 

dotrajane fasade na mrliški vežici). 

35110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Ravnica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta 2020 investicij nismo izvajali zaradi izrednih razmer v državi, ki so 

nastale kot posledica epidemije Covid-19.  

Z obnovo fasade stavbe na stavbi krajevne skupnosti bomo začeli v mesecu juliju. Investicija 

bo zaključena do konca leta, tako kot je bilo tudi načrtovano v planu za leto 2020. 

 

36 KS ROŽNA DOLINA  12.777 €  

36101 Delovanje KS Rožna Dolina 5.254 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo na proračunski postavki Delovanje v okviru dejavnosti pokrivali: 

- Plačilo komunalnih storitev, telekomunikacijskih storitev, nabave električne energije in 

vodarine 

- Nakup pisarniškega materiala in vzdrževanje računalniške opreme 

- Plačilo košnje Židovskega pokopališča in košnje okoli spomenika NOB 

- Nabava sredstev za čiščenje prostorov KS v Stari Gori in Rožni Dolini 

- Izplačilo sejnin članom KS 

36102 Prireditve in praznovanja - KS Rožna Dolina 1.788 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodki na proračunski postavki Prireditve in praznovanja, se nanašajo na dejavnosti iz leta 

2019. Stroški so nastali v okviru organizacije krajevnega praznika Frtalja, ter prireditve 

Pričakovanje Dedka Mraza in druženje krajanov.  

V prvi polovici leta 2020, je krajevna skupnost načrtovala organizacijo krajevnega praznika, 

ki pa je zaradi izrednih razmer odpadel. V kolikor bodo razmere omogočale, bomo v drugi 

polovici leta organizirali ostale planirane praznike. 
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36103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Rožna Dolina 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih poti. Zaradi izrednih razmer, z deli 

nismo še pričeli. 

36105 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Rožna Dolina 5.434 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki  Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja so 

bila v prvem polletju izvedena investicijsko vzdrževalna dela - zamenjava oken in ureditev 

projektne dokumentacije za objekt Dom krajanov Stara Gora. 

36107 Športna igrišča - KS Rožna Dolina 302 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost v okviru proračunske postavke Športna igrišča 

porabila za tekoče stroške - stroške električne energije na športnem igrišču ter strošek 

najemnine zemljišča v namen športnega igrišča Stara Gora. 

 

37 KS SOLKAN 31.431 €  

37101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Solkan 7.338 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je krajevna skupnost znotraj proračunske postavke investicije in 

investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja realizirala zgolj odhodek, ki se nanaša na 

poračun lastnega vložka gostinskega lokala Saša Golob s.p. V izdelavi je projektna 

dokumentacija v sodelovanju z MO Nova Gorica za sanacijo strehe kotalkališča. 

Dogovorjena je celostna sanacija Kotalkališča. Dela se bodo izvajala v drugem polletju. 

Zaključek del je predviden ob koncu leta 2020. 

37102 Delovanje  KS Solkan 16.266 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju je KS Solkan v okviru proračunske postavke delovanje KS porabilo 

sredstva za stroške tekočega vzdrževanja opreme, okolice Doma KS, tekoče stroške objektov 

na Soška c. 29 in 31, ter stroške poslovanja, v katerih so zajeti poslovni sekretar in stroški 

hišnika ter sejnine. V tem obdobju smo urejali nove najemne pogodbe in  reševali 

neupoštevanja določil najemnih pogodb (Bife Karavla). Svet KS se je sestal v tem obdobju 

na petih sejah, kjer je obravnaval zadeve, ki se na nanašajo na  program dela in problematiko 

kraja. S Komisijo za socialne zadeve smo organizirali obisk in obdaritev VDC varovancev. 

Člani Komisije za okolje in prostor so bili aktivni pri posredovanju in reševanju komunalne, 

ekološke, cestne in druge problematike, ki se nanašajo na območje KS Solkan. V mesecu 

februarju sta bila izvedena dva sestanka s predstavniki MO Nova Gorica, na katerih je bil 

dosežen dogovor o usklajevanju poteka nadaljnje poseke. Dne 10. februarja 2020 smo v 

Kamnolom poslali dopis z vprašanjem o povečani zaprašenosti v Solkanu. V odgovoru nas 
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vabijo na obisk kamnoloma, ki ga nameravamo izvesti v jeseni. Iz MO Nova Gorica smo 

prejeli opis cestne problematike v okolici OŠ Solkan. Svet se je z problematiko seznanil in 

predali Komisiji za cestno infrastrukturo, ki je obravnavala in podala 5.2.2020 svetu KS 

mnenje. V sodelovanju z MO Nova Gorica smo dorekli cestni režim z označitvami v starem 

jedru Solkana, ki pa še ni realiziran. Sodelovali smo z MO Nova Gorica pri odstranitvi 

zapuščenih vozil. Pri reševanju vlaganj v objekt Karavla smo naročili cenitve. Sodelovali 

smo pri projektu Cvetoče ulica. Sodelovali smo z MO Nova Gorica pri poskusnem EKO 

otoku na Vojkovi ulici. KS je dala pobudo za ureditev območja okoli vile Bartolomej. Svet 

KS je obravnaval pritožbe krajanov in sprejel vse ukrepe za odpravo vseh pritožb. Poleg 

vseh zgoraj naštetih aktivnosti smo v sklopu proračunske postavke izvedli tudi nekaj tekočih 

vzdrževalnih del. Sanirali smo vdor vode na kotalkališče, nabavili in zamenjali smo vrata v 

skladišču za Domom KS in vrata v skladišču v bifeju Karavla in uredili stopnice.  

V drugi polovici leta bomo sredstva ravno tako porabili za namen delovanja krajevne 

skupnosti in sveta krajevne skupnosti. Z sredstvi bomo pokrili tekoče stroške, stroške 

poslovne sekretarke ter stroške, ki so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, čiščenju 

prostorov in izplačilu sejnin članom sveta KS. 

37103 Prireditve in praznovanja -  KS Solkan 1.611 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalnega krajevnega praznika in drugih 

tradicionalnih prireditev (srečanje starejših občanov,  božični koncert  v solkanski cerkvi, 

prireditev "Pesem pod lipo") ter raznih manjših prireditev in delavnic, katerih organizator in 

soorganizator je krajevna skupnost. V prvem polletju smo na proračunski postavki prireditve 

in praznovanja zabeležili odhodek na kontu hrana in storitve menz in restavracij. Ti stroški 

se nanašajo na prednovoletno dogajanje iz preteklega leta.  

V letošnjem letu so bila zaradi epidemije ustavljene vse kulturne dejavnosti v krajevnosti do 

nadaljnjega. Iz tega razloga tradicionalnega krajevnega praznika v Solkanu letos ne bomo 

izpeljali.  

V drugem polletju bomo izvedli postavitev spominske table pri vrtcu Julke Pavletič v 

Solkanu. V kolikor bodo razmere dopuščale bomo v septembru ob državnem prazniku 

soorganizatorji prireditve Pesem pod lipo v Solkanu. Do konca leta pa bomo izvedli še druge 

manjše prireditve  in delavnice. 

37106 Komunalni objekti v  KS Solkan - pokopališča in poslovilni 

objekti 1.883 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo sredstva na proračunski postavki porabili za pokrivanje stroškov 

tekočega vzdrževanja pokopališča. 

V drugem polletju načrtujemo ureditev dela žarnega pokopališča. Predvidena dela bodo 

zaključena do konca leta 2020. 

37108 Solkanski časopis 3.702 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju smo kljub izrednim razmeram, ki se nanašajo na epidemijo Covid-19 uspeli 

realizirati načrtovane cilje. V mesecu maju je izšla dvojna številka časopisa.  

V drugi polovici leta bosta tako kot je načrtovano izšli še dve številki časopisa. 



116 

 

37111 Vzdrževanje športne cone -  KS Solkan 631 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvi polovici leta smo na proračunski postavki zabeležili stroške tekočega vzdrževanja 

športne cone. Uredili smo tribune ter izpeljali košnjo v športni coni Žogica. Teniška igrišča 

se bo v drugi polovici leta oddalo v najem. Na kotalkališču na karavli se je pred sezono 

izvedlo generalno čiščenje tribun, kotalkališča in sten.  

V drugi polovili leta bomo sredstva na proračunski postavki porabili za tekoče vzdrževanje 

športne cone. 

 

38 KS ŠEMPAS 12.411 €  

38101 Delovanje KS Šempas 6.088 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, električno energijo, stroške ogrevanja, 

vode, komunalne storitve, čistilni servis, odvoz smeti, telefon in internet, zavarovanja, ter 

drugi odhodki povezani z delovanjem KS. 

Svet KS se je sestajal na svojih rednih sejah. 

38102 Prireditve in praznovanja KS Šempas 3.174 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas in Turistično društvo Šempas so skupaj z nami 

organizirali več kulturnih prireditev.  

Organizirali smo: v decembru dve gledališki predstavi, Božični koncert, Plesno predstavo 

plesne šole L*unity, obdarovanje otrok - božička in dedka mraza, Tiskovno konf. skupaj z 

Društvom slepih in slabovidnih, v JANUARJU gledališko predstavo, v FEBRUARJU 

delavnico s skupino Brida, usposabljanje za uporabo defibrilatorja, proslavo ob kulturnem 

prazniku, predstavitev popotovanja, pustovanje za otroke ter dve gledališki igri, od MARCA 

do konec MAJA so zaradi omejitev v zvezi z epidemijo Covid-19 za uporabo javnih 

prostorov vse dejavnosti odpadle.  

Sredstva so bila porabljena za storitve prireditev, fotokopiranje, izdelavo letakov in plakatov 

ter hrano- pogostitve nastopajočih na prireditvah. 

38103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Šempas 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso bila porabljena ker v obdobju epidemije Covid-19 ni bilo mogoče izvajati dela, 

sredstva bomo porabili do konca leta 

38106 Komunalni objekti v  KS Šempas - pokopališča in poslovilni 

objekti 793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za redne stroške, električno energijo, vodo, komunalne storitve 

in odvoz smeti. 
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38107 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Šempas 2.355 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov ter izdelavo WI-Fi omrežja v 

stavbi Kulturni dom Šempas. Uredili smo tudi odvodnjavanje na nogometnem igrišču. 

Sredstva so bila porabljena v manjšem delu, ker v obdobju epidemije Covid-19 ni bilo 

mogoče izvajati dela, sredstva bomo porabili do konca leta. 

 

39 KS TRNOVO 11.768 €  

39101 Delovanje KS Trnovo 7.416 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev na postavki Delovanje KS je bila namenjena za redne stroške delovanja 

krajevne skupnosti (elektrika, voda, smetarina,….) ter nabavo razne opreme in kurilnega 

olja. 

39102 Prireditve in praznovanja - KS Trnovo 857 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za prireditve in praznovanja smo porabili za prireditev v počastitev  Kulturnega 

dne,  komedijo v izvedbi amaterskega gledališča iz Šempasa ter za pripravo plesa, ki je sledil 

po predstavi. 

39103 Vzdrževanje krajevnih poti po KS Trnovo 1.046 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki Vzdrževanje krajevnih poti po KS v prvem polletju 2020, zaradi izrednih 

razmer, z deli še nismo začeli. 

39108 Komunalni objekti v KS Trnovo - pokopališča in poslovilni 

objekti 536 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev iz postavke Komunalni objekti v KS je bila namenjena za tekoče stroške 

pokopališča (vodarina in smetarina). V drugi polovici leta načrtujemo ureditev pokopališča 

pred dnevom mrtvih ter komemoracijo. 

39110 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega 

premoženja - KS Trnovo 1.913 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V prvem polletju 2020 so bila dela precej okrnjeno zaradi epidemije Covid-19. V okviru 

postavke Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja smo tako zaključili 

izdelavo nove inox ograje. Dela izdelava fasade na severni strani dvorane so zaključena. 

Račun se izkazuje v odprtih obveznostih, strošek pa bo izkazana v drugi polovici leta. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB  0  €  

12 OBČINSKA UPRAVA  0 €  

11015 Povečanje namenskega premoženja v javne sklade - 

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za pridobivanje investicijske dokumentacije, na podlagi 

katere naj bi Stanovanjski sklad MO Nova Gorica v sodelovanju s Stanovanjskim skladom 

Republike Slovenije ter Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, v letu 2021 gradil večstanovanjski objekt z 11 stanovanji v Grgarju ter 10 

oskrbovanih stanovanj ob Kornu v Novi Gorici. Ker zahtevka za nakazilo sredstev s strani 

sklada še nismo prejeli, ostaja postavka predvidena za realizacijo v drugi polovici leta. 

 

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

12 OBČINSKA UPRAVA  702.072 €  

11022 Odplačilo bančnih kreditov 702.072 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavnice za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih, so se v prvi polovici leta 

odplačevale redno, skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti. Izpolnjena je bila tudi 

obveznost prvega dela vračila za povratna sredstva, ki smo jih od države prejeli v letu 2016 

in za katera je predvideno vračilo dvakrat letno. Sredstva v enaki višini so potrebna za 

odplačila v drugi polovici leta.  

Preostala sredstva so namenjena za odplačevanje obveznosti za kredit, ki bo predvidoma 

najet v letošnjem letu, v koliko bi bilo s pogodbo dogovorjeno, da se prične z odplačevanjem 

glavnic takoj. V primeru, da bo pogodba predvidela pričetek vračanja glavnic v začetku 

prihodnjega leta, sredstva na postavki ne bodo porabljena v celoti. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
 

OB084-13-0002 Priprava projektov  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru operacije so v teku. Do priprave tega poročila je bilo v letu 2020 že 

izdelano 6 kos projektne, investicijske in ostale dokumentacije, in sicer je bil/a: 

- izdelan posnetek obstoječega stanja in IZP projektna dokumentacija za umestitev 

programa Hiša dobre volje v objektu Kulturni dom Branik,  

- izdelana IZP projektna dokumentacija za umestitev programa Medgeneracijskega 

zelenega središča Branik v prostore bivše poslovalnice NKBM Branik, 

- izdelana sprememba PZI projektne dokumentacije za Večnamenski objekt Lokovec, 

- izdelana sprememba DGD projektne dokumentacije za Protipoplavni nasip Prvačina, 

- izdelana PZI projektna dokumentacija za ureditev parkirišča na Ajševici, 

- izdelana novelacija investicijskega programa za projekt "Optimizacija in aktiviranje 

površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena". 

Aktivnosti potekajo tudi na podprojektih, ki se vodijo v okviru operacije, in sicer na projektu 

EU Pilot Cities Nova Gorica, European future is our future in Mapiranje urbanih prostorov 

slovenskih mest. Do zaključka leta predvidevamo, da bodo cilji v okviru operacije doseženi, 

kakor tudi da bo dosežen kazalnik (neposredni rezultat operacije): 

- 10 kos projektne, investicije in ostale dokumentacije letno 

OB084-13-0003 Nakup računalnikov  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. V prvem polletju so bili kupljeni trije prenosniki 

za nove zaposlene ter skener za glavno pisarno. Do zaključka leta se predvideva, da bodo 

izpolnjeni tako cilji projekta kot tudi kazalnik (neposreden rezultat projekta) na letni ravni, 

in sicer: 

- 15 novih delovnih postaj letno 

OB084-13-0004 Nakup programske opreme  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. V prvem polletju smo nakupili programsko 

opremo Office za 3 prenosne računalnike za nove zaposlene ter izvedlo se je 3 mesečni zakup 

sistema za videokonferenčne povezave. V teku so aktivnosti vezane na posodobitev 

programa za evidentiranje/arhiviranje dokumentarnega gradiva ter za posodobitev programa 
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za evidenco prisotnosti. Do zaključka leta se predvideva, da bodo izpolnjeni tako cilji 

projekta kot tudi kazalniki (neposredni rezultati projekta) na letni ravni, in sicer: 

- 15 novih licenc za programsko opremo MS Office letno (delno realizirano ob 

pripravi tega poročila; v celoti bo realizirano do zaključka leta) 

- posodobljen program za evidentiranje/arhiviranje dokumentarnega gradiva 

(realizirano bo do zaključka leta) 

- posodobljen program za evidenco prisotnosti (realizirano bo do zaključka leta) 

- 3 mesečni zakup sistema za videokonferenčne povezave Miteam (že realizirano) 

OB084-13-0005 Vzdrževanje objektov v lasti  občine  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

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

investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti. V prvi polovici leta so bila sredstva 

v okviru projekta porabljena za izvedbo različnih investicijskih ukrepov/aktivnosti 

namenjenih vzdrževanju poslovnih prostorov (t.j. za izvedbo vzdrževalnih del v objektu 

Društva slepih in slabovidnih, v stavbi KS Lokve, zamenjava streha na objektu KS Banjšice). 

Investicijsko vzdrževalna dela na objektih krajevnih skupnosti Lokve in Banjšice so bila 

izvedena skozi ta projekt, saj so bila to večja investicijsko vzdrževalna dela, za katera pa 

KS-ji ne razpolagajo z ustreznim kadrom. V okviru projekta je bila v prvi polovici leta 2020 

tudi že izvedena sanacija sanitarij na gradu Ozeljan, ki bo finančno realizirana v drugi 

polovici leta. Naročilo se je tudi že izdelavo cenitvenega poročila za uporabnine in 

najemnine javnih zavodov MO Nova Gorica in stavbe MO Nova Gorica, dobava in montaža 

videonadzora na tržnici ter obnova sanitarij na gradu Kromberk. Predvidevamo, da bo do 

zaključka leta dosežen predvideni cilj projekta t.j. gospodarno ravnanje s premoženjem v 

lasti občine. Ravno tako bo dosežen tudi kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije), 

saj se bo z izvedbo predvidenih aktivnosti zagotovilo urejene in vzdrževane objekte v lasti 

občine. 

OB084-13-0007 Nakup pohištva in druge opreme  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine, da glede na izkazano 

potrebo nabavi ustrezno pisarniško pohištvo in drugo opremo za lastne zaposlene, za 

zagotovitev nemotenega delovanja občinske uprave. S tem se zagotavlja ustrezne in varne 

delovne pogoje za zaposlene. Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije) "urejeni 

delovni pogoji zaposlenih" bo do zaključka projekta dosežen. 
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OB084-13-0009 Nakup in vzdrževanje objektov in 

opreme CZ 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Izvedba predvidenih investicijskih ukrepov in aktivnosti v okviru projekta je v izvajanju, saj 

so dejavnosti v okviru tega projekta stalna naloga občine, s ciljem zagotavljanja primernega 

stanja objektov in opreme Civilne zaščite na območju MO Nova Gorica v primernih 

elementarnih in ostalih nesreč. Aktivnosti v okviru projekta potekajo po zastavljenem 

časovnem načrtu. V letu 2020 bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta. Kazalniki 

(neposredni rezultati projekta/operacije): 

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite (stalna naloga) 

- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo (stalna naloga) 

- 1 terensko vozilo za potrebe CZ MO Nova Gorica – HRI (že realizirano) 

bodo do zaključka leta realizirani. 

OB084-13-0010 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov 

in opreme 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Plačevanje zahtevkov oziroma izvajanje transfernih plačil (refundacij) prejetih s strani dveh 

prostovoljnih gasilskih društev (PGD Nova Gorica in PGD Dornberk) za plačilo obrokov 

lizinga in kredita za dve gasilski vozili poteka konstantno. Aktivnosti v okviru operacije 

potekajo po zastavljenem časovnem načrtu odplačil lizinga in kredita. 

OB084-13-0011 Sredstva iz požarnega sklada  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

MO Nova Gorica s strani Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo mesečno prejema 

namenska sredstva iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za 

gasilsko in reševalno dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnim 

gasilskim društvom (PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na 

območju občine. 

Prejeta sredstva s strani države so deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s 

sredstvi požarnega sklada. Tudi v nadaljevanju leta bodo vsa prejeta sredstva s strani države 

preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem 

prostovoljnim gasilskim društvom. S prenakazilom transferjev javnemu zavodu za gasilsko 

in reševalno dejavnost in trem prostovoljnim gasilskim društvom na območju MO Nova 

Gorica se želi zagotoviti ustrezno opremo in vozila za zagotavljanje pripravljenosti in 

ustrezne požarne varnosti. Izvajanje aktivnosti je stalna naloga občine, kar pomeni, da bodo 

namen in cilji projekta v letu 2020 realizirani. Kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 
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- ustrezna količina nabavljene opreme za nemoteno delovanje javnega zavoda za 

gasilsko in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih gasilskih društev 

bo realiziran. 

OB084-13-0012 Spodbude za urejanje zemljišč,  

pospeševanje in razvoj kmeti j  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Zaradi poznega razpisa v letu 2019 sta bili dve pogodbi z upravičenci zaključeni z izplačilom 

v letu 2020. Objava javnega razpisa v letu 2020 je bila zadržana zaradi sprejetega sklepa o 

začasnem zadržanju izvajanja proračuna zaradi epidemije Covid-19. Javni razpis za 

dodelitev sredstev je bil objavljen. Do konca leta 2020 bodo sredstva dodeljena prijaviteljem. 

S tem bodo do konca leta 2020 doseženi namen in cilji projekta ter kazalnik (neposreden 

rezultat projekta) t.j. 1 izveden javni razpis na leto. 

OB084-13-0015 Komasacije in sanacije nedokončanih 

komasacij  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja soglasij za uvedbo postopka komasacij in agrooperacij 

na kompleksih Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija. V prvi polovici leta 2020 je bila na 

zahtevo soglasodajalca narejena dodatna geomehanska in hidrološka študija, ki je strokovna 

podlaga za pridobitev vodnega soglasja. Soglasje je ena od prilog, nujnih za pridobitev 

odločbe o agrooperacijah, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V 

času priprave tega poročila so bila tudi pridobljena vsa ostala soglasja. V nadaljevanju leta 

2020 se bo pridobivalo še ostalo dokumentacijo za kandidiranje na razpis za pridobitev 

sredstev za izvedbo komasacij na štirih komasacijskih območjih. Glede na situacijo je razpis 

predviden v jesenskih mesecih. Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 4 izvedene komasacije 

bo realiziran ob zaključku projekta leta 2022. 

OB084-13-0018 Nujne in nepredvidene sanacije 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. Strokovne službe občine 

stalno spremljajo nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni 

infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne interventne sanacije za zagotovitev osnovne 

prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v skladu s prioritetami in 

razpoložljivimi sredstvi. V prvi polovici leta 2020 so bila izvedena dela na JP 784263 Čuklje 

pri Dornberku (t.j. izdelava betonske robne vezi) ter sanacija deformiranega dela meteorne 
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kanalizacije na Gradišču. Sledila je obsežna interventna sanacija nevarnih brežin nad 

odsekom lokalne ceste Dornberk -Gradišče-Renče med Km 1,300 in Km 1,500. S tem se je 

ob pripravi tega poročila že doseglo naslednje kazalnike (neposredne rezultate projekta) v 

letu 2020: 

- 200 m saniranih nevarnih brežin nad lokalne ceste LC Draga-Gradišče 

- izdelane betonske robne vezi na JP 784263 Čuklje pri Dornberku 

- sanirani deformirani del meteorne kanalizacije na Gradišču 

Do zaključka leta predvidevamo, da se bo doseglo namen in cilje projekta ter kazalnike 

predvidene za leto 2020. 

OB084-13-0019 Večja vzdrževalna dela na mestnih 

ulicah 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta sodijo med stalno nalogo občine. V pripravi je dokumentacija 

za javno naročilo za izvedbo obnove tistih dotrajanih in poškodovanih prometnih površin, ki 

presegajo obseg del po letnem programu izvajanja koncesije. Večja vzdrževalna dela na 

mestnih ulicah ni mogoče precizirati za daljše obdobje. Velika dodatna težava pa je 

podzemna dotrajana infrastruktura, ki vleče za seboj usklajevanja z upravljavci o začasnih 

rešitvah in celovitih rešitvah. Zaradi navedenega so pogosto nujne zadeve sredi reševanja 

prekinjene in nevarne prometne površine ostanejo pod interventnimi označbami do celovite 

rešitve. V letu 2020 se je zaključilo urejanje kolesarske poti in pločnika ob Industrijski ulici 

med državno cesto in Vodovodno potjo. V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo 

in dograditev parkirišča ob Rutarjevi 4 v Novi Gorici po sanaciji kanalizacije. Aktivnosti 

potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom. Predvidevamo, da bomo do zaključka 

leta dosegli osnovni namen in cilj projekta. Kazalniki (neposredni rezultati 

projekta/operacije): 

- urejene prometne površine  

- urejena cesta, parkirišče, trg, pločnik, površina namenjena za mešan promet pešcev 

in kolesarjev,  

- urejene in dograjene parkirne površine 

bodo doseženi. 

OB084-13-0022 Avtobusna postajal išča  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Popravljeno je bilo poškodovano avtobusno 

postajališče Šmihel ob državni cesti Nova Gorica-Ajdovščina-R2 444/0347 v smeri Nova 

Gorica. Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 urejeno oziroma obnovljeno avtobusno postajališča na leto 

je realiziran. 
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OB084-13-0055 Manjši  posegi  v  cestno infrastrukturo 

KS 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je to stalna naloga občine. Za zagotovitev 

osnovne prometne varnosti in preprečitev nadaljnjega propadanja cest so kot nadgradnja 

osnovnega vzdrževanja občinskih javnih cest nujni tudi manjši posegi v cestno infrastrukturo 

kot npr. sanacija in gradnja manjših propustov in ostalih elementov odvodnje, sanacije 

manjših posedkov in manjše asfaltacije, postavitev manjših ograj ipd. na območju občine. 

Cilj projekta t.j. izvedba manjših posegov v cestno infrastrukturo na celotnem območju 

občine je hitro in učinkovito odpraviti poškodbe na cestni infrastrukturi in s tem tudi 

preprečiti intenzivno propadanje cest. Do priprave tega poročila sta bila v okviru projekta v 

letu 2020 izvedena dva manjša posega v celotno infrastrukturo, in sicer postavilo se je ograjo 

na Čukljah v Dornberku na JP 784263 ter saniralo se je vozišče Kozarišče-Vratca. S tem sta 

bila izvedena dva manjša posega v cestno infrastrukturo od planiranih 19-ih letno. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 19 manjših posegov v cestno infrastrukturo letno 

bo dosežen do konca leta. 

OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme -

Medobčinska uprava  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja in poteka v skladu s časovnim načrtom. Ob pripravi tega poročila 

se je nabavilo le nujno potrebno računalniško strojno in programsko opremo. V drugi 

polovici leta je planirana nabava računalniške strojne in programske opreme za potrebe dveh 

novih občinskih redarjev, zamenjava dotrajane opreme v medobčinski upravi ter 

računalniške opreme za izboljšanje operativnih spodobnosti zaposlenih na terenu. S tem se 

bo zagotovilo stabilno delovanje računalniške strojne in programske opreme v medobčinski 

upravi. 

OB084-13-0067 Kanalizacija Branik  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do leta 2020 je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje območja Branik Vas, Britof in 

Vidmaršče. Nadaljnji posegi na kanalizacijskem omrežju območja naselja Branik so in bodo 

vključeni v Načrt razvojnih programov mestne občine kot samostojni projekti. Do zaključka 

leta bodo doseženi cilji in namen projekta, kakor tudi kazalniki (neposredni rezultati 

projekta): 

- zgrajeno kanalizacijsko omrežje na območju Branik Vas, Britof in Vidmaršče 

- zemljiškoknjižno urejena zemljišča 
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OB084-13-0068 Kanalizacija v  Novi Gorici  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Trenutno je v teku zaključevanje obnove kanalizacije 

na Rutarjevi ulici, v teku so aktivnosti za predelavo črpališča na Streliški 1 in vgradnjo 

zapornice pri ZBDV Erjavčeva. Do zaključka leta bodo izpolnjeni vsi predvideni neposredni 

kazalniki projekta za leto 2020, in sicer: 

- obnovljen odsek kanalizacije na Rutarjevi ulici 

- obnovljeno črpališče na Streliški ulici 1 

- vgrajena zapornica na ZBDV Erjavčeva 

S tem bodo doseženi namen in cilji projekta. 

OB084-13-0075 Kanalizacija Prvačina  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti na projektu so v teku. Izgradnja sekundarne kanalizacije od hišne številke 56 do 

hišne številke 58 je v zaključni fazi. V letu 2020 je po ureditvi služnosti predvidena zaključna 

ureditev sekundarne kanalizacije za stanovanjska objekta 49A in 49B. Do zaključka leta 

bodo izpolnjeni vsi predvideni neposredni kazalniki projekta za leto 2020, in sicer: 

- zgrajen odsek sekundarne kanalizacije od hišne številke 56 do hišne številke 58, 

dolžine 120 m. 

S tem bodo doseženi namen in cilji projekta. 

OB084-13-0086 Vodovod Branik  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2019 je bil obnovljen odsek vodovoda v 

Braniku pri železniški postaji dolžine 160 m. V času priprave tega poročila potekajo 

aktivnosti za ureditev dezinfekcijske postaje na Preserjah. Do zaključka leta 2020 bodo 

izpolnjeni vsi predvideni neposredni kazalniki projekta, in sicer: 

- 160 m urejenega odseka vodovoda 

- 1 urejena dezinfekcijska postaja na Preserjah 

S tem bodo doseženi namen in cilji projekta. 

OB084-13-0090 Vodovod v Novi  Gorici  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvajanju. V preteklih letih so bili obnovljeni odseki vodovoda na Gortanovi 

ulici, na Streliški ulici, ob stanovanjskem bloku Kidričeva 33 in Cankarjeva 54. V letu 2020 

je predvidena obnova dveh odsekov vodovoda: vodovod DN500 v krožišču Rejčeva-
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Prvomajska in vodovod DN150 na ulici Rada Simonitija - tlačni vod. Do zaključka leta bo 

izpolnjeni predvideni neposredni kazalnik projekta za leto 2020, in sicer: 

- 2 obnovljena in zgrajena odseka vodovoda 

S tem bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta. 

OB084-13-0093 Investicijsko vzdrževanje 

infrastrukture -  oskrba z vodo 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Potekajo aktivnosti za naročilo izvedbe predvidenih obnov v letu 2020. Realizacija je 

predvidena v drugi polovici leta 2020. Do zaključka leta bodo izpolnjeni vsi predvideni 

neposredni kazalniki projekta za leto 2020, in sicer: 

- 220 m obnovljenega vodovoda 

- 2 obnovljeni črpališči z zamenjavo črpalk in druge dotrajane opreme 

- 3 kos vzdrževanih del na vodohranih 

- 1 kos urejene dezinfekcije 

OB084-13-0098 Komunalni  objekti  KS-pokopališča in 

poslovilni  objekti  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 

rekonstrukcijo poslovilnega objekta v Braniku. V letu 2020 je predvidena izvedba naročila 

za pridobitev projektne dokumentacije za širitev pokopališča v Prvačini, na Trnovem, v 

Vitovljah ter za ureditev žarnega pokopališča na razširjenem delu pokopališča v Ravnici. 

Predvidoma bo v letu 2021 pridobljeno potrebno upravno dovoljenje za širitev pokopališča 

z ureditvijo žarnih grobov v Prvačini in za ureditev žarnega zidu na razširjenem delu 

pokopališča v Ravnici. Izvedba manjšega objekta v Ravnici je predvidena v letu 2021. S tem 

se bo doseglo namen in cilje projekta. Kazalnika (neposredna rezultata projekta): 

- 1 manjši poseg v okviru investicijsko vzdrževalnih del letno 

- 1 rekonstrukcija poslovilnega objekta ali 1 širitev klasičnega pokopališča ali 1 

ureditev žarnega pokopališča letno 

bosta do zaključka leta realizirana. 

OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2020 se je sredstva namenilo nakupu zemljišč za 

izgradnjo povezovalne poti ob bodoči pozidavi Soških vil (med Potjo na Breg in Veliko 

potjo), nakupu zemljišč ob OŠ Branik za igrišče, za geodetske in notarske storitve ter cenitve 
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vezane na nakup zemljišč, za odškodnine za služnosti, nakup zemljišča za kolesarsko 

povezavo do brvi čez Sočo, nakup zemljišč za kategorizirane in nekategorizirane občinske 

ceste ipd. 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta): 

- uresničen letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine 

bo do zaključka leta realiziran. 

OB084-13-0112 Investicijsko vzdrževanje športnih 

objektov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Do priprave polletnega poročila se je v okviru 

projekta nabavilo 2 vozička za zaščito parketa v telovadnici Partizan ter 1 računalnik za 

potrebe Javnega zavoda za šport Nova Gorica. V drugi polovici leta je predvidena 

posodobitev razsvetljave na tehniških igriščih v športnem parku v Novi Gorici, prestavitev 

atletske kletke za mete kladiva ter nabava dodatnih osnovnih sredstev za potrebe Javnega 

zavoda za šport in za izvajanje športnih programov (blazine, stojala za odbojko, oprema za 

gimnastiko). Aktivnosti v okviru projekta potekajo po zastavljenem časovnem načrtu. V letu 

2020 bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta, kakor tudi kazalniki (neposredni 

rezultati projekta), katerih realizacija je predvidena v letu 2020, in sicer: 

- posodobljena razsvetljava na tehniških igriščih 

- prestavljena atletska kletka za mete 

- kupljena različna osnovna sredstva za potrebe Javnega zavoda za šport in za izvajanje 

športnih programov (blazine, stojala za odbojko, oprema za gimnastiko) 

OB084-13-0118 Optimizacija in aktiviranje površin 

športnega parka Nova Gorica –  Izgradnja pokritega 

bazena 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Z izbranim izvajalcem gradbeno obrtniških in 

instalacijskih del je podpisana gradbena pogodba za izgradnjo pokritega bazena. Uvedba v 

delo je predvidena v sredini julija 2020. Po časovnem načrtu je predviden zaključek del v 

okviru izgradnje pokritega bazena v aprilu 2022. 

Aktivnosti v okviru projekta potekajo skladno z zadnjim sprejetim časovnim načrtom. V letu 

2020 je predvidena realizacija cca. 16% vseh del (dela zajemajo izvedbo GOI del, storitve 

inženirja in koordinatorja VPD). 

Kazalnika (neposredna rezultata projekta/operacije): 

- novozgrajeni paviljonski objekt z dvoranskim kopališčem (večji bazen 20,5 m x 25,0 

m z dvižnim dnom in manjši bazen dimenzij 8,0 m x 4,4 m) površine 2.568 m2 

- 3.523 m2 revitaliziranih zunanjih površin športnega parka 
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bosta v letu 2020 izvedena v obsegu cca 16% in bosta dosežena predvidoma v aprilu 2022. 

OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme -  vrtci  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Vrtci vsako leto posredujejo potrebe po investicijsko 

vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni v oddelku za 

družbene dejavnosti in projektni pisarni, so si ogledali vse objekte na področju predšolske 

vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani občine. Do priprave tega poročila se je 

nabavilo: 

- nove žaluzije za zgornjo etažo Vrtca Branik 

- 3 regale za knjige in didaktično opremo v Vrtcu Solkan 

- 1 igralo/tobogan za igrišče v Vrtcu Solkan 

Vsa ostala predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme se bodo izvedla v 

poletnih mesecih zaradi manjšega števila otrok v vrtu. V letu 2020 bodo doseženi osnovni 

namen in cilji projekta. Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) bodo do konca 

leta 2020 realizirani. 

OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup 

opreme -  OŠ  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe 

po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni 

v oddelku za družbene dejavnosti in projektni pisarni, so si ogledali vse objekte na področju 

predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani občine. Do priprave tega 

poročila se je: 

- nabavilo IKT opremo na OŠ Branik, OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Solkan in OŠ Šempas 

- popravilo napeljavo centralne kurjave na OŠ Solkan 

Vsa ostala predvidena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme se bodo izvedla v 

poletnih mesecih zaradi manjšega števila učencev v osnovnih šolah. V letu 2020 bodo 

doseženi osnovni namen in cilji projekta. Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije) 

bodo do konca leta 2020 realizirani. 
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OB084-13-0139 Energetska prenova enote nepremične 

kulturne dediščine -Mestna hiša  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v zaključevanju. Menjava kritine oziroma obnova strehe občinske stavbe je bila 

izvedena. Dela so potekala skladno s finančnim in časovnim načrtom. Do zaključka leta 

bodo izvedena še preostala dela, vezana na streho občinske stavbe ter izveden bo sistem 

reševanja kapilarne vlage v objektu. S tem bo realiziran osnovni namen in cilji projekta, 

kakor tudi kazalnik (neposreden rezultat projekta): 

- zamenjana kritina oziroma streha občinske stavbe 

OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastrukture  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti, predvidene v okviru projekta za leto 2020, so v fazi zaključevanja. Bile so 

zaključene tri manjše investicije, in sicer obnovilo se je nekdanjo carinarnico v Solkanu, 

postavljen je bil ekološki sanitarij na vzletišču Lijak ter postavljena rampa na vadbeni jasi v 

Panovcu. S tem so bili cilji za leto 2020 doseženi. V teku je le še finančno zaključevanje 

predvidenih aktivnosti v letu 2020. Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):  

- 3 izvedene manjše investicije in aktivnosti letno 

je bil ob polletju realiziran. 

OB084-13-0150 Dokumentacija in širitev mreže JR  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine. Ob pripravi tega poročila se je že 

zaključilo in priključilo na omrežje javne razsvetljave dograjeni del javne razsvetljave na 

neosvetljeni površini za mešan promet pešcev in kolesarjev ob Industrijski cesti v 

Kromberku. Predvidoma bo v letu 2020 dograjena tudi javna razsvetljava ob peš poti na 

Ledinah. S tem bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta. Do zaključka leta bodo 

doseženi vsi predvideni kazalniki (neposredni rezultati projekta), in sicer: 

- 1 manjši poseg v okviru investicijsko vzdrževalnih del letno 

- 1 ureditev JR kot sklop rekonstrukcije prometne površine letno 

- postavitev treh posameznih svetilk za izboljšanje prometne varnosti 
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OB084-13-0151 Energetsko učinkovita prenova JR v 

MONG 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Osnovni namen projekta t.j. prenova oziroma posodobitev obstoječe mreže javne 

razsvetljave na območju MO Nova Gorica in s tem prilagoditi obstoječe omrežje novim 

predpisom s področja varstva okolja ter uvedba nove, LED tehnologije, ki omogoča 

zmanjšanje rabe električne energije, tekočih in vzdrževalnih stroškov ter emisij CO2 je 

zaključen. Manjši vzporedni projekti t.j. manjšanje priključnih moči v prižigališčih, 

dodajanje posameznih svetilk po krajevnih skupnostih, izločitev prižigališč javne 

razsvetljave iz trafo postaj v lasti Elektro Primorske so v izvajanju. Kazalnik (neposredni 

rezultat projekta/operacije): 

- energetsko sanirano omrežje javne razsvetljave na območju MO Nova Gorica v 

obliki javno-zasebnega partnerstva je realiziran; 

- 10 izločenih prižigališč iz trafo postaj letno: do sedaj sta bili v letošnjem letu izločeni 

dve prižigališči, obračun del se bo izvedlo izvede konec leta. 

OB084-13-0155 Gradnja zbirnih centrov za ločeno 

zbiranje odpadkov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. V letu 2020 je predvidena sprotna sanacija 

morebitnih manjših poškodb in izvedba potrebnih vzdrževalnih del na zbirnih centrih za 

ločeno zbiranje odpadkov. Ob pripravi tega poročila je bila v okviru projekta obnovljena 

ograja na zbirnem centru v Čepovanu. Predvideva se, da bodo do zaključka leta izpolnjeni 

vsi predvideni neposredni kazalniki projekta za leto 2020, in sicer: 

- 5 manjših posegov/sanacij letno 

OB084-13-0156 Vrtec Grgar 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelan je projekt rušenja obstoječega objekta vrtca ter 

izgradnje komunalne opreme. Za slednjo na ARSU poteka predhodni postopek, po zaključku 

le-tega bo na pristojno UE podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker je predhodni 

postopek za izvedbo komunalne opreme daljši od pričakovanega in ker je bilo javno naročilo 

za izbor projektanta neuspešno (nedopustna ponudba) ter glede na posledice epidemije in 

zastavljeno časovnico, je smiselno združiti vse faze izvedbe v en postopek javnega naročila 

(projektiranje in izvedba novogradnje, izvedba rušenja obstoječega objekta, izvedba 

komunalne opreme). V teku je priprava takega javnega naročila, katerega izvedba je 

predvidena v 2021. Osnovni namen in cilji projekta, kakor tudi kazalnika (neposredna 

rezultata projekta): 



132 

 

- 430 m2 notranje površine novozgrajenega 3 oddelčnega vrtca 

- 1.062 m2 urejenih zunanjih površin vrtca 

bosta realizirana v letu 2021. 

OB084-13-0160 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Kromberk-Loke 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 se je v okviru projekta izvedlo 

asfaltacijo dostopne poti na športno igrišče. V drugi polovici leta 2020 pa je predvidena 

hortikulturna ureditev športno rekreacijskih površin ob kulturnem domu in ureditev parka 

"Boršti". S tem bosta dosežena kazalnika (neposredna rezultata projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- urejeno in vzdrževano igrišče 

OB084-13-0163 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Banjšice  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 se je v okviru projekta izvedlo 

popravilo vodnih in elektro instalacij v domu KS Banjšice in letni kuhinji ter popravilo 

razsvetljavo v domu krajanov Banjšice. V drugi polovici leta 2020 je predvidena izvedba 

zunanjega korita s pitno vodo ter izvedba manjših investicijsko vzdrževalnih del v domu 

krajanov in na igrišču. S tem bosta dosežena kazalnika (neposredna rezultata 

projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan večnamenski objekt v lasti krajevne skupnosti 

- urejeno in vzdrževano igrišče 

OB084-13-0164 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Branik 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. Že v letu 2019 se je pričelo z obnovo prostorov v Kulturnem 

domu Branik, ki so se zaključila v letu 2020. V okviru obnove prostorov se je prepleskalo 
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pisarne, montiralo žaluzije in dokončno uredilo sanitarije. Ker Kulturni dom Branik nima 

urejene popolne zemljiškoknjižne oziroma geodetske dokumentacije, se je pričelo z 

aktivnostmi za ureditev le-te. V prvi polovici leta 2020 pa se je v okviru projekta na 

Pedrovem položilo tudi 30 m kanalizacije. V nadaljevanju leta 2020 se bo zaključilo z 

urejanjem zemljiškoknjižnega stanja stavbe Kulturnega doma Branik ter nadaljevalo z 

izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih posegov. S tem bo dosežen kazalnik (neposredni 

rezultat projekta/operacije): 

- urejena in vzdrževana dvorana kulturnega doma v lasti krajevne skupnosti 

OB084-13-0165 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Čepovan  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 je bil izveden nakup žara na oglje. 

Izvedba vseh ostalih predvidenih investicij v letu 2020 se je zaradi epidemije Covid-19 

preložilo v drugo polovico leta 2020, ko je predviden nakup in montaža preostale opreme 

kuhinje, izvedba tekočih vzdrževalnih del na stavbi kulturnega doma ter sanacija dela 

električnega omrežja v njem. S tem bo doseženi kazalniki (neposredni rezultati 

projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- nova oprema v kuhinji kulturnega doma 

- saniran del električnega omrežja 

OB084-13-0166 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Gradišče  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. KS Gradišče si že vrsto let prizadeva za pridobitev uporabnega 

dovoljenja za Kulturni dom na Hribu. Dvorana oziroma dom se nahaja na odlični lokaciji, 

povpraševanja za razna praznovanja, večja ali manjša (rojstni dnevi, obhajila, druge 

prireditve), so vse večja, zato si krajevna skupnost prizadeva pridobiti uporabno dovoljenje 

za Kulturni dom in urediti dvorano. V mesecu juniju je krajevna skupnost stopila v stik z 

nekdanjim nadzornikom, ki je sodeloval pri obnovi oziroma gradnji stavbe Kulturnega 

doma. Dodatno se je povezala še z okrajnim arhitektom, ki je že pričel s pridobivanjem 

dokumentacije, s katerim se lahko sproži postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. KS 

Gradišče je ravno v ta namen s sredstvi za investicije ravnala varčno, da jih lahko tekom leta 

2020 oziroma za čas trajanja (letu ali dveh) pridobitve dovoljena uporabi ravno za ta namen. 
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Po informacijah, ki jih je krajevna skupnost prejela s strani arhitekta sredstva, sredstva ki jih 

ima krajevna skupnost ne zadoščajo za kritje vseh stroškov v zvezi s pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja. Zaradi navedenega bo pridobitev uporabnega dovoljenja uvrstila v plan investicij 

krajevne skupnosti tudi za leto 2021 in 2022. KS Gradišče ima poleg Kulturnega doma v 

lasti še prostore v stavbi št 41, ki se nahajajo v centru vasi. Trenutno so ti prostori v zelo 

slabem stanju, zato je manjši znesek KS namenila tudi za sanacijo te nepremičnine v njeni 

lasti. KS je namen manjše obnove predstavila tudi na zboru krajanov, ki je potekal v mesecu 

juniju. Sredstva, ki jih je KS rezervirala so namenjena nakupu barve za pleskanje in drobnega 

inventarja (omare, mize, stoli). Čiščenje prostora in izpraznitev pa bosta izvedena s strani 

članov KS ob pomoči prostovoljnih krajanov. V Kulturnem domu na Hribu je KS nabavila 

novo luč na senzor, ker se je obstoječa pokvarila in je bila potrebna menjave. Za Kulturni 

dom na Hribu sta bili kupljeni dve napravi za hlajenje in ogrevanje, ki sta nameščeni v 

zgornjem, manjšem prostoru in v spodnjem predprostoru. Investicija je bila odobrena s strani 

MO Nova Gorica že pred časom nastopa karantene, izvedena pa po njej. Kazalnik 

(neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti bo dosežen, saj je stalna naloga krajevne 

skupnosti; 

- pridobljeno uporabno dovoljenje bo dosežen leta 2022, zaradi zgoraj navedenih 

dejstev; 

- nabavljena opreme za hlajenje je dosežen; 

- obnovljeni tlaki bo dosežen do zaključka leta. 

OB084-13-0167 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Grgar 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 je bil zaradi epidemije Covid-19 

izveden le nov strop iz mavčnih plošč s podkonstrukcijo in cevmi za električno napeljavo v 

prostoru zaodrja v Kulturnem domu Grgar. V teku je zamenjava oken v celotnem prvem 

nadstropju zahodnega trakta kulturnega doma (sejna soba, pisarne, toaletni prostori), ki bo 

predvidoma zaključena konec avgusta 2020. S tem bosta dosežena kazalnika (neposredna 

rezultata projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- dvignjeno nadoderje v kulturnem domu 
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OB084-13-0168 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Grgarske Ravne-Bate 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 se je v večnamenski dvorani v 

Grgarskih Ravnah izvedlo popravilo sistema za zaklepanje vrat, nabavilo material in 

popravilo streho večnamenske dvorane zaradi pronicanja vode. V juniju 2020 se je izvedlo 

slikopleskarska dela v večnamenski dvorani v Grgarskih Ravnah. V drugi polovici leta je 

predvideno finančno zaključevanje izvedenih del ter izvedba preostalih manjših 

investicijsko vzdrževalnih ukrepov. S tem bo dosežen kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 

- urejena in vzdrževana večnamenska dvorana v lasti krajevne skupnosti 

OB084-13-0169 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Lokovec 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 se je v okviru projekta nabavilo 

opremo (stole) za dvorano v Gornjem Lokovcu. V drugi polovici leta je predvidena ureditev 

manjše kopalnice v stavbi kulturnega doma v Gornjem Lokovcu, ki bo predvidoma 

zaključena do konca leta 2020. S tem bodo doseženi kazalniki (neposredni rezultati 

projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti 

- nabavljena oprema (stoli) za dvorano 

- urejena kopalnica v večnamenskih prostorih 

OB084-13-0172 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Ozeljan 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 se je v okviru projekta naročilo 

pregled gasilnih aparatov v prostorih krajevne skupnosti, ki ga je izvedla pristojna gasilska 

služba ter naročilo se je gravirno tablico z obvestilom začasnega zaprtja vode za pokopališče. 

V drugi polovici leta je predvidena izvedba manjših, planiranih investicijsko vzdrževalnih 



136 

 

del, ki bodo zaključena do konca leta 2020. S tem bo dosežen kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti 

OB084-13-0175 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Rožna Dolina  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 se je v okviru projekta izvedlo 

investicijsko vzdrževalna dela, in sicer zamenjavo oken, ter uredilo projektno dokumentacijo 

za objekt Doma krajanov Stara Gora. V drugi polovici leta je predvidena izvedba manjših, 

planiranih investicijsko vzdrževalnih del ter skrb za urejena športna in otroška igrišča, ki 

bodo zaključena do konca leta 2020. S tem bodo doseženi kazalniki (neposredni rezultati 

projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini 

- izveden zunanji pokrit večnamenski prostor ob domu KS 

- urejen dom krajanov v Stari Gori 

- urejen nadstrešek v domu krajanov Stara Gora 

- urejena športna in otroška igrišča 

OB084-13-0176 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Solkan 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 je krajevna skupnost realizirana zgolj 

odhodek, ki se nanaša na poračun lastnega vložka gostinskega lokala Saša Golob s.p. V 

izdelavi je projektna dokumentacija v sodelovanju z MO Nova Gorica za sanacijo strehe 

kotalkališča, v okviru katere se bo skladno z dogovorom pridobilo projektno rešitev za 

celostno sanacijo Kotalkališča. Dela se bodo izvajala v drugi polovici leta 2020, njihov 

zaključek pa je predviden do konca leta 2020. S tem bosta dosežena kazalnika (neposredna 

rezultata projekta/operacije): 

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti 

- izdelana PIZ dokumentacija za urejanje območja karavle in kotalkališča 
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OB084-13-0177 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Šempas  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 je bilo v okviru projekta izvedeno 

tekoče vzdrževanja objektov v lasti krajevne skupnosti. Izvedlo se je Wi-Fi omrežje v stavbi 

Kulturnega doma Šempas ter uredilo se je odvodnjavanje na nogometnem igrišču. V prvem 

polletju 2020 so bila dela izvedena v manjšem obsegu, saj zaradi epidemije Covid-19 ni bilo 

mogoče izvajati del. Preostala predvidena dela bodo izvedena v drugi polovici leta 2020, 

njihov zaključek pa je predviden do konca leta 2020. S tem bosta dosežena kazalnika 

(neposredna rezultata projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- urejeni prostori stare šole 

OB084-13-0178 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Trnovo 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 je bila v okviru projekta izdelana 

nova inox ograja in izvedena je bila fasada na severni strani dvorane. V prvem polletju 2020 

so bila dela izvedena v manjšem obsegu, saj zaradi epidemije Covid-19 ni bilo mogoče 

izvajati del. Preostala predvidena dela bodo izvedena v drugi polovici leta 2020, njihov 

zaključek pa je predviden do konca leta 2020. S tem bosta dosežena kazalnika (neposredna 

rezultata projekta/operacije): 

- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

- zamenjana vhodna vrata in nabavljena oprema 

OB084-13-0179 Investicije in inv.  vzdrževanje 

stvarnega premoženja -  KS Osek-Vitovlje 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje 

objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost 

objektov za njihovo uporabo. V prvi polovici leta 2020 je bila v celoti realizirana predvidena 

investicije t.j. nabava stolov, mize, nove kuhinje in nekaj nujne kuhinjske opreme. S tem je 

bil dosežen kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 
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- urejen in vzdrževan kulturni dom v lasti krajevne skupnosti 

OB084-14-0012 Kontejnerska mesta in ekološki  otoki  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti na projektu so v teku. V izdelavi je projektna dokumentacija za Tipski ekološki 

otok, ki bo osnova za vse predvidene ureditve ekoloških otokov na območju celotne občine. 

Opravljeni so bili manjši nujni posegi na treh obstoječih ekoloških otokih, nameščene so bile 

table za osveščanje uporabnikov o pravilnem zbiranju in ločevanju odpadkov na nekaterih 

najbolj obremenjenih ekoloških otokih, izvedena je bila razširitev ekološkega otoka v 

Prvačini. Potekajo aktivnosti na pridobivanju zemljišč za ureditev novih ekoloških otokov. 

V teku so usklajevanja med vsemi deležniki za umestitev novih in ureditev obstoječih 

ekoloških otokov. Ureditev in izgradnja ekoloških otokov je predvidena v drugi polovici leta 

2020. Do zaključka leta bodo izpolnjeni vsi predvideni neposredni kazalniki projekta za leto 

2020, in sicer: 

- pripravljena projektna dokumentacija za Tipski ekološki otok, ki bo osnova za vse 

predvidene ureditve ekoloških otokov (realizacija v teku) 

- 2 urejena ekološka otoka na novih lokacijah na leto (realizacija v teku) 

- 2 urejena obstoječa ekološka otoka na leto (delno realizirano / 1 kos) 

- 5 urejenih ekoloških otokov z manjšimi posegi (utrditev podlage, namestitev ograje 

za zaščito pred vetrom,…) na leto (skoraj v celoti realizirano / 3 kos) 

- 10 nameščenih informativnih tabel na ekoloških otokih s pojasnili glede ustreznega 

ločevanja in odlaganja odpadkov na leto (realizirano) 

OB084-15-0004 EZTS -  GO - Projekt Soča/Isonzo  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. Aktivnosti potekajo skladno s časovnim načrtom posameznih 

aktivnosti v okviru projekta. V okviru projekta je bila izvedena investicija v izgradnjo in 

ureditev cestnega priključka na državno cesto na Prevali, ki je bil komisijsko pregledan s 

strani DRSI, ter investicija v prometno in arhitekturno ureditev "Trga Evrope". V teku je 

investicija v izgradnjo Brvi čez Sočo v solkanskem športnem parku, katere zaključek je 

predviden v začetku leta 2021. V pripravi je izdelava projektne dokumentacije za Tematsko 

pot ob Soči, katere zaključek je predviden v začetku leta 2021, sama ureditev poti pa do 

konca leta 2021. 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izdelana projektna dokumentacija za Brv čez Sočo bo dosežen v začetku leta 2021, 

skladno s časovnim načrtom izvedbe del; 

- izdelana projektna dokumentacija za Tematsko pot ob Soči bo dosežen v začetku leta 

2021, skladno s časovnim načrtom; 
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- zgrajena Brv čez Sočo v solkanskem športnem parku (v okviru celovitega projekta 

EZTS GO "Soča/Isonzo") bo dosežen v začetku leta 2021, skladno s časovnim 

načrtom izvedbe del; 

- urejena Tematska pot ob Soči bo dosežen konec leta 2021, v kolikor bodo na voljo 

zadostna finančna sredstva; 

- 1.300 m2 urejenih površin Trga Evrope je dosežen; 

- urejene parkirne površine (13 PM za avtomobile, od tega 1 PM za invalide ter 5 PM 

za motorna kolesa) je dosežen. 

OB084-15-0005 LAS - V objemu sonca 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja in bo v okviru predvidenega zneska izveden do konca leta 2020, 

ko bodo cilji projekta tudi doseženi. Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):  

- delovanje pogodbenega partnerstva LAS V objektu sonca bo v skladu z letno 

pogodbo bo dosežen do konca leta 2020 

OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in 

prioritetnih 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru operacije so v teku. V letu 2020 sta bili v okviru operacije izdelani dve 

investicijski dokumentaciji vezani na koriščenje sredstev iz mehanizma Celostnih 

teritorialnih naložb (CTN), PN 6.3, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) za projekt "Revitalizacija šolskega kareja in prenova OŠ Milojke Štrukelj" ter 

dokumentacija za spremembo vloge za neposredno potrditev operacije "Optimizacija in 

aktiviranje površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena". V letu 2020 

je predvidena tudi izdelava novelacije Izvedbenega načrta TUS Nova Gorica 2017-2020, ki 

je bil sprejet 14.04.2018. Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- Izvedbeni načrt TUS Nova Gorica 2020 je bil dosežen leta 2018; 

- Noveliran Izvedbeni načrt TUS Nova Gorica 2020 bo realiziran do konca leta 2020. 

OB084-15-0013 Revitalizacija  gradu Rihemberk  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti na projektu so stalna naloga občine in so v teku. Ureditvena dela na gradu 

Rihemberk so redno v izvedbi od leta 2017, ko je bil grad ponovno odprt za javnost. Grad je 

bil v letih 2017, 2018 in 2019 ter je tudi letos odprt za javnost v poletni sezoni od predvidoma 

junija do konca oktobra. V okviru projekta so bili realizirani tudi neupravičeni stroški iz 

spomeniškovarstvenega projekta Grad Rihemberk – vzdrževalna dela na delu streh, fasad in 



140 

 

obzidij, sofinanciranega s strani Ministrstva za kulturo (nadzor, varstvo pri delu, 

odvodnjavanje, arheologija, morebitna nujna dodatna dela v zvezi s popravilom streh). 

Nadaljevalo se je tudi s postopnim odstranjevanjem agresivne vegetacije (drevesa, 

grmovnice, ovijalke ipd.), ki uničujejo grajene strukture gradu, ter uredilo se je travne 

površine v okviru aktivnosti "Vrt na gradu Rihemberk". S tem se postopoma dosega cilj 

projekta t.j. vsako leto postopoma izboljšati fizično stanje gradu Rihemberk, z izboljšanim 

varovanjem kulturnega spomenika in izboljšanimi pogoji varovanja zaščitenih živalskih vrst 

na gradu ter izboljšana dostopnost, varnost in programi/ponudba za obiskovalce. Kazalnik 

(neposreden rezultat projekta/operacije): 

- izboljšana urejenost in varnost gradu Rihemberk napram preteklim letom je/bo 

dosežen, saj je to stalna naloga občine; 

- letno zmanjšanje kritičnih točk razpadanja gradu bo dosežen, saj je to stalna naloga 

občine; 

- nemoteno obratovanje tekom sezone bo dosežen, v kolikor ne bo prišlo do zaprtja 

oziroma uvedbe ukrepov zaradi epidemije Covid-19; 

- povečano število registriranih obiskovalcev za min 2% letno bo dosežen, v kolikor 

ne bo prišlo do zaprtja oziroma uvedbe ukrepov zaradi epidemije Covid-19. 

OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. Aktivnosti na projektu potekajo skladno s časovnim načrtom. 

Dela v okviru I. faze investicije (t.j. izgradnja visokovodnega nasipa ob reki Vipavi v 

Prvačini, v skupni dolžini 293,0 m, ki se nahaja na desnem bregu reke Vipave ter ureditev 

struge reke Vipave na odseku med cestnim in železniškim mostom) so stekla v novembru 

2019, zaključena pa so bila v aprilu 2020. V teku je izvedba II. faze investicije (t.j. ureditev 

navezave nasipa iz izvedene I. faze na obstoječi dolvodni nasip, v dolžini 70,0 m). V letu 

2020 je predviden zaključek II. faze investicije ter pridobitev uporabnega dovoljenja in 

predaja objektov v upravljanje Direkciji RS za vode ter nabava monitorja. V letu 2020 je 

predvideno doseganje naslednjih kazalnikov (neposrednih rezultatov projekta): 

- 293 m dolg visokovodni nasip v okviru I. faze 

- 70 m dolga navezava izvedenega nasipa na dolvodni nasip v okviru II. faze 

- 2 računalnika z računalniško opremo 

- 1 projektor 

- 1 monitor 

Izdelava strokovne dokumentacije je predvidena do konca leta 2021, ko bodo bo doseženi 

osnovni namen in cilji projekta. 
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OB084-16-0011 Redno vzdrževanje odlagališča CERO 

Nova Gorica -  v  zapiranju 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja odlagališča Stara 

Gora v zapiranju, skladno z veljavno zakonodajo. Dela na projektu potekajo konstantno. 

Izvaja se redno vzdrževanje neuporabnega dela odlagališča CERO NG - v zapiranju. 

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- uresničen letni plan vzdrževalnih del je v izvajanju in bo do zaključka leta realiziran. 

OB084-16-0016 Vodarna Mrzlek  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Vzdrževalna dela se 

letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi 

upravljavec MO Nova Gorica. V letu 2020 sta predvideni nadgradnji elektro instalacije z 

avtomatiko in zamenjava dveh črpalk. Do zaključka leta bodo izpolnjeni vsi predvideni 

neposredni kazalniki projekta za leto 2020. Kazalnik (neposreden rezultat 

projekta/operacije): 

- uresničen letni plan vzdrževalnih del za nemoteno oskrbo 

bo do zaključka leta uresničen. 

OB084-16-0019 Celovita prenova Cankarjevega 

naselja 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V okviru projekta se je v prvi polovici 2020 leta izvedlo 1. 

fazo vzpostavitve Pisarne za urbano prenovo (t.j. programski del projekta). V teku je 

izdelava projektne naloge, in sicer za 2. in 3. fazo vzpostavitve Pisarne za urbano prenovo. 

Izvajalca programskega dela se bo pridobilo v okviru javnega naročila. Podpis pogodbe z 

izbranim izvajalcem je predviden septembra 2020. V letu 2020 je predviden začetek 2. faze 

programskega dela projekta, t.j. pomoč pri izvedbi postopka predhodnega preverjanja trga 

in izbor sodelavcev in izvedba izobraževalne delavnice za novo ekipo. Zaradi zamika 

investicijskega dela projekta (t.j. urejanje javnih površin s pripadajočo komunalno in ostalo 

infrastrukturo) se je tudi 3. faza vzpostavitve Pisarne za urbano prenovo, ki bo obsegala 

mentorsko delovanje na pilotnem območju, zamaknila v leto 2021. S tem se bo leta 2021 

doseglo kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1 program urbane prenove in socialne kohezije v urbani soseski (Pisarna za urbano 

prenovo) 

Pričetek izvedbe aktivnosti za doseganje kazalnika (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 1,55 ha urejenih površin s pripadajočo komunalno in ostalo infrastrukturo 
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je predviden v letu 2021. 

OB084-16-0020 LAS –  Center tehniške dediščine 

KUJ.ME 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. V teku je obnova stavbe nekdanje osnovne šole v Lokovcu, kjer 

bo vzpostavljen center tehniške dediščine. Dela bodo predvidoma zaključena do avgusta 

2020. Vzporedno tečejo projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi programa LAS v 

objemu Sonca. Celoten projekt bo zaključen do konca leta 2020, ko bodo doseženi tudi cilj 

in osnovni namen projekta. Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 232,5 m2 prenovljene stavbe za namen vzpostavitve "Centra tehniške dediščine" bo 

v skladu s predvideno časovnico zaključen do konca leta 2020. 

OB084-16-0027 Sanacijska dela na odlagalnem polju 

na smetišču Stara Gora  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvajanju. Dela za zapiranje odlagalnega polja v Stari gori v skladu z 

Oklojevarstvenim dovoljenjem potekajo po terminskem planu. Realizirano je cca 60% del 

(dela zajemajo izvedbo GOI del, nadzor in varstvo pri delu), ki bodo zaključena predvidoma 

do septembra 2020 (predvidoma bo realizirano 100% del). V letu 2020 bodo doseženi 

osnovni namen in cilji projekta. Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije): 

- 34.000 m2 zaprte deponije nenevarnih odpadkov bo dosežen do zaključka leta 2020. 

OB084-16-0028 Meteorna odvodnja -  okolica OŠ 

Šempas  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvajanju. Dela za meteorno odvodnjo zalednih voda in prometno ureditev 

območja OŠ Šempas potekajo po predvidenem terminskem planu, realizirano je cca 20% del 

(dela zajemajo izvedbo GOI del, nadzor in varstvo pri delu), dela bodo zaključena 

predvidoma do konca avgusta 2020 (predvideno 100% vseh del). V letu 2020 bodo doseženi 

osnovni namen in cilji projekta. Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- urejena lokalna cesta LC 284250, v dolžini 85 m, širine 6,5 m, s pločniki in z dvema 

grbinama za umirjanje prometa, 

- urejena servisna cesta proti šoli in čistilni napravi, v dolžini 35,0 m in širini 3,5 m, 

- urejeno obračališče, premera 17,1 m, 

- podaljšan podporni zid, v dolžini 19,0 m, 

- urejena tri parkirna mesta za začasno ustavljanje, 
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- urejene koritnice za zajem zalednih voda v dolžini 114,0 m ter 

- urejen odvodni kanal meteorne vode, dolžine 239,0 m in priključni kraki v dolžini 

180,5 m 

bodo do zaključka leta 2020 doseženi. 

OB084-17-0001 ELENA 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Operacija je v fazi zaključevanja, saj se zaključuje 30.06.2020. V okviru operacije se je do 

priprave tega poročila že doseglo predvideni namen in cilje operacije, saj je bila v letih od 

2017 do 2019 izdelana že vsa predvidena dokumentacija za prijavo projektov na različne 

javne razpise s strani ministrstev s področja energetskih sanacij, trajnostne rabe energije ipd. 

ter na podlagi le-te so bile kasneje izpeljane investicije. Kazalniki (neposredni rezultati 

projekta/operacije): 

- 10 kos izdelane projektne in ostale dokumentacije 

- 2 svetovanji s strani IETP Golea 

- 1 zaposlena oseba iz ekipe IETP Golea, ki opravlja dela za MO Nova Gorica 

bodo oziroma so že doseženi. 

Finančna realizacija v okviru operacije v letu 2020 je vezana predvsem na plačilo 10% 

upravičenih stroškov tehnične pomoči Elena (t.j. zaposlenih v IETP GOLEA) ter 

sorazmernega deleža celotnih neupravičenih stroškov za izvajanje projekta Elena. Ker je MO 

Nova Gorica koristila preveč tehnične pomoči glede na izvedene investicije, bo morala v 

drugi polovici leta 2020, poleg rednega plačevanja upravičenih in neupravičenih stroškov v 

okviru projekta Elena, na podlagi sklenjenega aneksa št. 7 na podlagi Sklepa 

Usmerjevalnega Odbora vrniti prekoračeno tehnično pomoč v višini 27,33 % zneska 

prekoračitve, ki za MO Nova Gorica znaša 33.588,00 EUR brez DDV oziroma 40.977,36 

EUR z DDV. Končno poročilo bo s strani Golee izdelano in oddano do 31.08.2020. 

OB084-17-0003 NEKTEO 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Operacija je zaključena. V okviru operacije so bili doseženi vsi predvideni rezultati, in sicer: 

- izdelan program za prikaz rabe energije v občinskih stavbah (podatki se bodo 

prikazovali na monitorju v avli MO Nova Gorica); 

- izdelana dva digitalna kioska, ki sta nameščena na lokaciji MIC-a ter SENG-a z 

namenom prikazovanja vseh energetsko vzorčnih točk, ki so zajete v projektu 

NEKTEO (Slovenija-Avstrija); 

- nabavljena prikolica (Nekteo Ambasador) za promocijo ter izobraževanje javnih 

uslužbencev na temo učinkovite rabe energije (prikolica je opremljena z didaktičnimi 

pripomočki, katerih namen je izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje in 

nenazadnje promocija projekta Nekteo; Ambasador je že potoval po celotnem 
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območju partnerstva in na ta način povezoval aktivnosti in cilje projekta, vključujoč 

širok krog deležnikov); 

- vzpostavljen nadzorni sistem v 8 objektih v širšem sklopu objektov v okviru MO 

Nova Gorica (Centralnem vrtcu v Novi Gorici, MO Nova Gorica - občinski stavbi, 

OŠ Čepovan, OŠ Frana Erjavca, POŠ Ledine, OŠ Solkan, POŠ Prvačina in ŠP Nova 

Gorica), ki bo omogočal integracijo podatkov v obstoječ sistem upravljanja z 

energijo – CSRE, ki ga za izvajanje energetskega managementa v primorskih 

občinah uporablja energetska agencija GOLEA. 

S tem so bili doseženi osnovni namen in cilj operacije. 

OB084-17-0006 ROSIE 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020 je potekalo šesto obdobje projekta ROSIE, Interreg 

Central Europe, CE1004,  https://www.nova-gorica.si/projekti/2018011912264042/. V 

okviru projekta so se nadaljevale aktivnosti vzpostavljanja skupnosti turističnih akterjev 

destinacije Vipavska dolina (turističnih ponudnikov, turističnih organizacij, lokalnih 

skupnosti in drugih zainteresiranih deležnikov) pod okriljem portala »Naš borjač«, kjer so 

bili z namenom informiranja, povezovanja in spodbujanja odgovornega inoviranja v turizmu 

objavljeni različni prispevki. Pripravljena so bila projektna poročila, vezana na pilotne 

aktivnosti projekta, evidentiranje potencialnih virov financiranja ter plana spodbujanja 

odgovornega inoviranja v turizmu. Zaključno poročanje projekta se bo izvajalo v mesecu 

juliju 2020. Projektne aktivnosti so potekale skladno z načrtovanim časovnim načrtom 

projekta, prav tako tudi dinamika porabe sredstev. 85% stroškov je financiranih s strani 

programa Interreg Central Europe, 15% pa iz lastnih virov. Projektne aktivnosti so se 

zaključile 30.06.2020. Do konca leta 2020 je predvideno še finančno zaključevanje projekta. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- vzpostavljen portal za promocijo turizma (t.j. vzpostavljeno razvojno okolje »Naš 

borjač« za razvoj odgovornega inoviranja v turizmu) 

- strategija o odgovornem inoviranju v turizmu za izbrana podjetja (t.j. vzpostavljen 

načrt spodbujanja odgovornega inoviranja v turizmu v okviru Javnega zavoda za 

turizem Nova Gorica in Vipavska dolina) 

- 4 delavnice oziroma sestanki s ključnimi deležniki s področja turizma 

so doseženi. 

OB084-17-0007 INNOWISE 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020 je potekalo šesto obdobje projekta INNO-WISEs, 

Interreg Central Europe, CE1223, https://www.nova-gorica.si/projekti/2018020209415792/. 

V okviru projekta so se nadaljevale pilotne aktivnosti, ki so bile usmerjene h krepitvi 

kompetenc subjektov socialne ekonomije t.j. uspešno se je izvedlo design thinking delavnice 



145 

 

s subjekti socialne ekonomije "Ustvarjajmo privlačno regijo", izveden je bil teden 

digitalnega marketinga s štirimi webinarji z naslovom "Razmišljajmo ustvarjalno, delujmo 

digitalno", izveden je bil zaključni dogodek "Priložnosti na podeželju", pripravilo se je 

strategijo razvoja socialne ekonomije in izvedlo številke druge aktivnosti v okviru projekta. 

V okviru projekta se je tako izvedlo sestanke s ključnimi deležniki s področja socialne 

ekonomije, 4 lokalne dogodke, 3 sklope usposabljanj za podjetja socialne ekonomije (tržno 

komuniciranje, finance, digitalni marketing), pripravilo smernice za razvoj socialne 

ekonomije s pomočjo design thinking delavnic, okroglo mizo na temo priložnosti razvoja 

podeželja (zaključni dogodek projekta) ipd. V dogodke in različne aktivnosti je bilo 

vključenih 173 različnih deležnikov. Zaključno poročanje projekta se bo izvajalo v mesecu 

juliju 2020. Projektne aktivnosti so potekale skladno z načrtovanim časovnim načrtom 

projekta, prav tako tudi dinamika porabe sredstev. 85% stroškov je financiranih s strani 

programa Interreg Central Europe, 15% pa iz lastnih virov. Projektne aktivnosti so se 

zaključile 30.06.2020. Do konca leta 2020 je predvideno še finančno zaključevanje projekta. 

Kazalniki (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- skupna regionalna strategija za dolgoročno podporo pridobivanja tehnoloških in 

upravljavskih spretnosti malih in srednje velikih socialnih podjetij, 

- strategija razvoja IKT aplikacij in arhitekture, 

- strategija za izboljšanje upravljavskih kompetenc socialnih podjetij, 

- akcijski načrt za razvoj tehnoloških in upravljavskih kompetenc socialnih podjetij, 

- inovativna tehnološka platforma, ki nudi upravljavska in tehnična orodja za socialna 

podjetja, 

- pilotna aplikacija in predstavitev uporabe inovacijskih tehnologij sektorju socialnega 

podjetništva, 

- usposabljanje socialnih podjetij s področja tehnoloških in upravljavskih kompetenc 

so doseženi. 

OB084-17-0009 Vzpostavljanje povezanega 

kolesarskega omrežja Nove Gorice  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Celovit projekta je v fazi izvajanja. V teku je izvedba investicije za vzpostavitev Centra 

trajnostne mobilnosti, ki bo predvidoma zaključena do konca avgusta 2020. V okviru 

predvidnega časovnega načrta je v drugi polovici leta predvidena še izvedba "Južne 

kolesarske poti" od podaljška Delpinove ulice do mostička čez Koren ter pričetek gradnje 

odseka "Delpinova ulica". V drugi polovici leta 2020 se bo pričelo z vzpostavljanjem 

programa v okviru centra trajnostne mobilnosti. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 3.733 m rekonstruiranih in zgrajenih kolesarskih odsekov (nove kolesarske 

povezave) bo v celoti dosežen skladno s časovnim načrtom do zaključka projekta v 

letu 2023; v drugi polovici leta 2020 bo v skladu s predvideno dinamiko realiziranih 

160,0 m kolesarske poti; 
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- 82,3 m2 urejenega in opremljenega centra trajnostne mobilnosti bo dosežen v skladu 

s časovnim načrtom v drugi polovici leta 2020; 

- 1 nov program v okviru centra trajnostne mobilnosti vezan na trajnostno mobilnost 

bo dosežen v skladu s časovnim načrtom v drugi polovici leta 2020. 

OB084-18-0001 Čezmejno zdravstvo EZTS GO  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO 

"Salute-Zdravstvo" so v teku. Zaposlena oseba na operaciji skrbi za nemoteno delovanje in 

koordinacijo projektnih aktivnosti s strani mestne občine ter za izvajanje vseh aktivnosti 

vezanih na vzpostavitev informacijske pisarne v okviru projekta "Salute-Zdravstvo". 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 zaposlena oseba za čas trajanja operacije 

je in bo za celotno obdobje trajanja operacije dosežen. 

OB084-18-0021 Investicijsko vzdrževanje meteorne 

odvodnje 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvajanju. V letu 2020 je predvidena ureditev meteorne odvodnje v Prvačini pri 

hiš. št. 14A, dolžine cca 40 m, in izdelava izvedbene dokumentacije ter ureditev I. faze 

meteorne odvodnje na območju Pod Škabrijelom hiš. št. 66. Izvedba investicij je predvidena 

v drugi polovici leta 2020. Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 2 obnovljena odseka meteorne kanalizacije na leto 

bo do zaključka leta izpolnjen. 

OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone 

Nova Gorica -  Kromberk 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je projektna in druga dokumentacija za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Podana je bila vloga za integralno gradbeno dovoljenje na MOP. 

Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je september 2020. Projekt je predviden za 

sofinanciranje iz sredstev EU v okviru Dogovora za razvoj regij 2 (DRR 2). Za predmetni 

projekt se bo do konca leta 2020 (skrajni rok: 31.12.2020) pripravilo vlogo in vso potrebno 

dokumentacijo za neposredno potrditev operacije v okviru DRR 2 na Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. MO Nova Gorica je že podpisala Pismo o nameri z 

dvanajstimi potencialnimi investitorji, ki so izkazali interes za nakup zemljišč v PEC Nova 

Gorica–Kromberk in ki so hkrati ustrezali pogojem prijave. 
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Izvedba projekta t.j. izgradnja poslovno ekonomske cone je predvidena v letih 2021 in 2022, 

ko bodo doseženi tudi kazalniki (neposredni rezultati projekta). 

OB084-18-0031 Walk of Peace -  interreg SLO-ITA 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. V prvi polovici leta je bila zaključena prenova 122 m2 objekta na 

Sabotinu. V drugi polovici leta 2020 pa se bo pričelo z opremljanjem prostora namenjenega 

centru za obiskovalce, ki se bo predvidoma zaključilo v prvi polovici leta 2021. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 122 m2 prenovljenega in opremljenega prostora namenjenega centru za obiskovalce 

na Sabotinu je ob pripravi tega poročila delno dosežen, in sicer prenova 122 m2 

objekta na Sabotinu je zaključena; v prvi polovici leta 2021 pa se bo še opremilo 

prostor namenjen centru za obiskovalce in doseglo kazalnik projekta; 

- nadgrajen turistični produkt Sabotin - park miru bo v skladu s predvideno časovnico 

dosežen v prvi polovici leta 2021, ko se bo zaključil tudi projekt Walk Of Peace. 

OB084-18-0038 URBINAT 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja in aktivnosti v okviru projekta potekajo trenutno še skladno s 

časovnim načrtom. Do priprave tega poročila so bili že izvedeni trije partnerski sestanki. 

Četrti partnerski sestanek je bil zaradi epidemije Covid-19, ki naj bi bil marca 2020, 

odpovedan. Konzorcij projekta se trudi prilagoditi trenutnim razmeram z vpeljavo novega 

digitalnega orodja, ki bi nadomeščalo srečanja v živo, saj projekt temelji na participaciji 

javnosti. Z Univerzo v Novi Gorici se na rednih 14 dnevnih sestankih dogovarjamo, kako 

vsebinsko voditi projekt, glede na nastalo situacijo, saj je že septembra letos predvideno, da 

bi se pričelo s participacijo prebivalstva. V okviru izvedenih sestankov je bilo tudi 

natančneje definirano območje obravnave. V letošnjem letu je bilo s strani MO Nova Gorica 

pripravljeno in oddano statistično poročilo za proučevano območje vodotoka Koren. 

Univerza v Novi Gorici bo v poročilo dodala še podatke za italijansko stran proučevanega 

območja. V drugi polovici leta 2020 je predviden pričetek participacije javnosti in izdelava 

ustreznega komunikacijskega načrta. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije), vezan na aktivnosti MO Nova Gorica: 

- 1 projektna dokumentacija za ureditev območja ob Kornu bo dosežen v naslednjih 

letih do zaključka projekta; 

- 1 komunikacijski načrt bo dosežen do zaključka leta 2020; 

- 1 »living lab« (prostor za participacijo javnosti) bo dosežen v naslednjih letih do 

zaključka projekta; 

- 1 organizirano partnersko srečanje bo dosežen v naslednjih letih do zaključka 

projekta. 
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OB084-18-0039 Urejanje severnega dela Solkana  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Trenutno je projekt v fazi dodatnega usklajevanja z drugimi načrtovanimi investicijami na 

območju. Naročena je ureditev mej in izvedba potrebnih parcelacij na območju predvidene 

ureditve. 

OB084-18-0042 Ureditev Rafutskega parka z 

Laščakovo vilo  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. V izdelavi je IZP in PZI projektna dokumentacija za projekt 

OB084-19-0044 "Revitalizacijo Rafutskega parka z ureditvijo dostopa". V nadaljevanju leta 

in v začetku naslednjega leta je predvidena še izdelava razpisne dokumentacije in sama 

izvedba javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za vhodni objekt, 

Laščakovo vilo in garažo v okviru parka. 

OB084-18-0044 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

porečju Soče -  Aglomeracija Kromberk 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. Izdelana je projektna dokumentacija DGD in PZI. V teku je 

predhodni postopek, ki je pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za 11 od 12 odsekov 

kanalizacije. V letošnjem letu je predvideno pridobivanje še manjkajočih služnosti, izpeljava 

predhodnega postopka na ARSO, izbor izvajalca za predhodne arheološke raziskave na 

odseku kanalizacija nad Kajak centrom v Solkanu (pogoj mnenjedajalca), pridobitev 

gradbenih dovoljenj, izdelava investicijske dokumentacije in oddaja popolne vloge za 

neposredno potrditev projekta na Ministrstvo za okolje in prostor ter tako pridobiti 

nepovratna sredstva EU v okviru Dogovora za razvoj regij 2 (DRR 2). Vloga za neposredno 

potrditev je bila že oddana na Ministrstvo za okolje in prostor in je trenutno v fazi 

usklajevanja/dopolnjevanja. Začetek prvih investicij je predviden v letu 2021. 

OB084-18-0045 CULPEER 4 CHANGE - 

EUROPEAID/DEAR 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. V letu 2020 osnovni namen in cilji projekta ne bodo doseženi v 

celoti, saj zaradi epidemije Covid-19 ne bosta izvedeni dve gostovanji skupin iz globalnega 

juga (junij in september 2020). Gostovanja bodo potekala na daljavo (preko internetne 
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povezave). Pod vprašajem sta tudi obiska konferenc in otvoritev zidnih poslikav na Danskem 

in Poljskem zaposlenih na projektu v tem letu. V letu 2021 je v primeru izboljšanja razmer 

predvidena izvedba gostovanj skupin globalnega juga v šolah in drugih izobraževalnih 

ustanovah pri nas (2 gostovanji) ter udeležba zaposlenih na projektu na konferencah v 

Avstriji in Italiji. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije), vezani na aktivnosti MO Nova Gorica: 

- 1 mednarodna konferenca je bil dosežen; 

- 1 zidna poslikava je dosežen; 

- 2 gostovanji skupin globalnega juga na leto za leto 2020 verjetno ne bo dosežen 

zaradi epidemije Covid-19. 

OB084-19-0002 Grad Rihemberk -  vzdrževalna dela na 

delu strehe,  fasad in obzidja  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi zaključevanja. Predvidena dela v okviru projekta so bila v prvi polovici leta 

2020 zaključena. Izvedeno je bilo vse načrtovano in sofinancirano s strani Ministrstva za 

kulturo, in sicer: 

1. ureditev zunanjosti (ovoja, fasad) zunanjega obrambnega obzidja in stolpov/poslopij v 

zahodnem in severnem delu grajskega kompleksa, vključno z nujnimi vzdrževalnimi deli 

na strehah istih poslopij (na vhodnem poslopju s stolpom, severni rondeli in 

severovzhodni rondeli) ter 

2. obnova strehe na južnem traktu gradu (južni palacij), ki je bila v najslabšem stanju 

(vključena obnova strešne kritine ter dotrajanih pripadajočih elementov strehe. 

Kot dodatna manjša, a nujno potrebno delo je bilo opravljeno tudi popravilo zgornjih 

zaključkov cin na osrednjem grajskem stolpu ter na obrambnem balkonu ob stolpu 

(popravila poškodovanih delov, tesnitev stikov) za preprečitev zamakanja v notranjost 

zidovja in nadaljnje propadanje. V teku je še formalno in finančno zaključevanje projekta. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- 5 obnovljenih streh v skupni površini cca 546 m2, 

- 4 obnovljene fasade in 2 obnovljena odseka obrambnega obzidja (zahodno in 

severozahodno) v skupni površini cca 1.676 m2, 

- obnovljeni zidani zobčasti zaključki na dveh obrambnih strukturah (glavni stolp, 

obrambni balkon) 

so dosežni. 
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OB084-19-0003 Spodbujanje trajnostne mobilnosti  na 

čezmejnem območju -  projekt MUSE 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. Izdelana je bila vsa predvidena dokumentacija. MO Nova Gorica 

je ob pripravi tega poročila že poravnala svoje finančne obveznosti po pogodbi o 

sofinanciranju aktivnosti v okviru projekta "MUSE" med MO Nova Gorica in RRA Severne 

Primorske. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo izvedene do konca leta 2020, ko bo projekt 

zaključen in bodo doseženi njegov namen in cilji. Kazalnika (neposredna rezultata 

projekta/operacije): 

- 3 kos izdelanih dokumentov 

- 2 urejeni lokaciji za izposojo koles 

bosta dosežena do konca leta 2020. 

OB084-19-0004 Evropski  park miru  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

S strani Republike Madžarske financiran objekt "Obeležje na Prevali", ki predstavlja del 

Evropskega parka miru, je zaključen. Objekt je bil, v skladu s podpisanim sporazumom, po 

operativni/fizični izvedbi pregledan še s strani Javne fundacije za raziskave zgodovine in 

družb centralne in vzhodne Evrope. Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 1 spominsko obeležje 

je dosežen. 

OB084-19-0006 Projekt SEEME IN 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. Do leta 2020 se je v okviru projekta že pripravilo analizo potreb 

podjetij in podjetnikov, ki zaposlujejo migrante oziroma priseljence, ter zaposlilo se je eno 

osebo za vodenje in spremljanje projekta. Aktivnosti v okviru projekta potekajo skladno s 

predvidenim časovnim načrtom. Zaposlena oseba stalno izvaja predvidene aktivnosti v 

okviru projekta. Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije) oziroma pričakovani 

rezultati projekta: 

- 1 analiza potreb podjetij in podjetnikov je bil dosežen; 

- povečana konkurenčnost bo dosežen ob zaključku projekta leta 2022; 

- močnejša socialna kohezivnost okolja bo dosežen ob zaključku projekta leta 2022; 

- vzajemno učenje in izmenjava bo dosežen ob zaključku projekta leta 2022. 
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OB084-19-0009 Rekonstrukcija kuhinje OŠ Dornberk  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dela za rekonstrukcijo kuhinje OŠ Dornberk so bila zaključena in prevzeta z odpravo 

pomanjkljivosti in končnim obračunom (dela zajemajo izvedbo GOI del, nadzor in varstvo 

pri delu). Realizirano je bilo 100% del. Doseženi so bili vsi predvideni cilji in kazalniki. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- 185,44 m2 rekonstruiranih in opremljenih neto tlorisnih površin kuhinje OŠ 

Dornberk 

je izpolnjen. 

OB084-19-0012 Krožišče Rejčeva -  Prvomajska 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicija v rekonstrukcijo križišča zbirne mestne ceste LZ 288141-Rejčeva ulica -in glavne 

mestne ceste LG 287041 Prvomajska ulica oz. izgradnja krožišča "KR2 Rejčeva" je 

zaključena. Gradnja je vključevala izgradnjo štirikrakega krožnega križišče »KR-2 Rejčeva« 

zunanjega krožnega premera 32,0 m, vodenje kolesarjev in pešcev preko križišča, 

odvodnjavanje vozišča in ureditev javne razsvetljave. Zgrajeni objekt zagotavlja ustrezno 

prometno varnost križišča  za vse udeležence v prometu in predstavlja izboljšavo stanja 

prometne in ostale infrastrukture. Novo krožišče in vsa infrastruktura je že v 

uporabi/koriščenju. 

V letu 2020 se zaključijo še vsi ostali postopki - po izvedbi komisijskega pregleda objekta 

skladno s Pravilnikom za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno 

korist in pridobitvi dovoljenja za izročitev cestnega odseka v neomejeno uporabo ter predaja 

objekta v upravljanje MO Nova Gorica, bo projekt fizično zaključen. Finančna realizacija 

projekta pa bo zaključena v drugi polovici leta. Aktivnosti v okviru projekta potekajo po 

zastavljenem časovnem načrtu. V letu 2020 bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta. 

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije): 

- urejeno štirikrako krožno križišče med glavno mestno cesto LG 287041-Prvomajska 

ulica I in zbirno mestno cesto LZ 288141-Rejčeva ulica, zunanjega krožnega premera 

32,0 m, 

bo do zaključka leta dosežen. 

OB084-19-0014 Celovita preureditev pomožnega 

nogometnega igrišča ob Kornu -  I .  faza 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Dela za izvedbo razširitve pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu so bila zaključena po 

terminskem planu in 100% realizirano (dela zajemajo izvedbo GOI del, nadzor in varstvo 
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pri delu). Dosežen je bil osnovni namen in cilj projekta. Kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 

- 964,00 m2 dodatnih urejenih površin pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu z 

urejeno drenažo, meteorno odvodnjo in dodanim namakalnim sistemom  

je dosežen. 

OB084-19-0015 Rekonstrukcija OŠ Čepo van 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v izvajanju. Dela za rekonstrukcijo OŠ Čepovan - 1.faza potekajo po terminskem 

planu. Realizirano je cca 45% del (dela zajemajo izvedbo GOI del, nadzor in varstvo pri 

delu), ki bodo zaključena predvidoma do septembra 2020 (predvidoma bo realizirano 100% 

del). S tem bo dosežen namen in cilj projekta. Kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 

- zaključena 1. faza rekonstrukcije OŠ Čepovan (obnovljena kotlovnica, prizidani 

zalogovnik ter dozidano požarno stopnišče) 

bo dosežen v letu 2020. 

OB084-19-0032 Kanalizacija Dornberk  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta so v teku. V letu 2020 je predvidena obnova in nadgradnja 

obstoječega fekalnega črpališča in začetek gradnje sekundarnega kanalizacijskega voda za 

območje Čuklje nad Dornberkom. Do zaključka leta bodo izpolnjeni vsi predvideni 

neposredni kazalniki projekta za leto 2020. Kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 

- 50 m obnovljenega in dograjenega kanalizacijskega omrežja bo realiziran v celoti v 

letu 2021 ob zaključku projekta; 

- 1 obnovljeno črpališče bo realizirano do zaključka leta 2020. 

OB084-19-0043 Revitalizacija  šolskega kareja s  

prenovo objekta osnovne šole  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v pripravljalni fazi. Aktivnosti potekajo po predvidenem časovnem načrtu. Projekt 

je v fazi pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije ter priprave vloge in vse 

potrebne dokumentacije za neposredno potrditev projekta na Ministrstvu za okolje in prostor 

(t.j. za pripravo vloge na drugo fazo Povabila k predložitvi vlog – Prednostna naložba 6.3 za 

namene sofinanciranje s sredstvi Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za revitalizacijo 

degradiranih območij. Izdelana je PZI projektna dokumentacija za prenovo OŠ Milojke 
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Štruktelj. Izdelana je bila tudi že predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta. V izdelavi je 

investicijski program (IP) in študija izvedljivosti s strani zunanjega izvajalca. IZP/PZI 

projektna dokumentacija za urejanje javnih površin je v fazi izbire izvajalca. Decembra 2020 

je predvidena oddaja vloge za sofinanciranje operacije na Ministrstvo za okolje in prostor. 

Do konca leta je predvidena realizacija vseh načrtovanih aktivnosti po časovnem načrtu za 

leto 2020. Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del je predvidena v letih 2021 in 

2022. 

Kazalniki (neposredni rezultati projekta/operacije): 

- 3.955 m2 prenovljenih neto tlorisnih površin OŠ Milojke Štrukelj 

- 2.900 m2 revitaliziranih odprtih javnih, zunanjih površin šolskega kareja 

še niso doseženi. 

OB084-19-0051 Ureditev športno rekreacijskih 

objektov 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Aktivnosti v okviru projekta potekajo po predvidenem časovnem načrtu. V okviru projekta 

se je ob pripravi polletnega poročila že izvedlo preplastitev večnamenskega igrišča na 

Pristavi, ki je fizično in finančno zaključeno. S tem je dosežen kazalnik rezultata 

"preplastitev večnamenskega igrišča na Pristavi". Aktivnosti vezane na postavitev 

pumptrack poligona so v pripravljalni fazi. V letu 2020 je predvidena priprava potrebne 

dokumentacije ter pričetek z izvedbo del. Zaključek projekta vezan na postavitev pumptrack 

poligona je predviden v letu 2021, ko bo dosežen predvideni kazalnik rezultata projekta. S 

tem bodo doseženi osnovni namen in cilji projekta. Kazalnik (neposredni rezultat 

projekta/operacije): 

- preplastitev večnamenskega igrišča na Pristavi je dosežen, 

- postavitev pumptrack poligona bo dosežen skladno s časovnim načrtom v letu 2021. 

OB084-19-0052 Cooperative campus 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je v fazi izvajanja. Načrtovano trajanje projekta je od 1.3.2020 do 31.8.2021. 

Namenjen je usposabljanju mladih s področja zadružniškega podjetništva, priprave 

poslovnih načrtov, krepitve lokalnega zadružniškega ekosistema in krepitve veščin mladih. 

S strani MO Nova Gorica se bo izvedel teoretični in praktični del usposabljanja o 

zadružništvu, na osnovi programa, razvitega v okviru projekta. V prvih treh mesecih 

izvajanja projekta je MO Nova Gorica sodelovala pri izvedbi analize stanja programov na 

področju usposabljanja mladih s področja zadružništva, zasnovi programa usposabljanja, 

zasnovi projektne spletne strani ter orodij za izvajanje programa. Kazalnik (neposredni 

rezultat projekta/operacije): 
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- teoretični in praktični del usposabljanja o zadružništvu na osnovi programa, 

razvitega v okviru operacije za okvirno 15 udeležencev starostne skupine 15-29 let 

bo dosežen leta 2021 ob zaključku projekta. 

 

 

 

Pripravili: 

- Mateja Mislej, vodja finančno-računovodske službe 

- vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk 

- predsedniki krajevnih skupnosti 

 

 

 

 

                                                                                                     dr. Klemen Miklavič 

                                                                                                                 ŽUPAN 
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Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2020
Datum do: 30.06.2020
Omejitve: Med različnimi PP

Stran 1

Datum 03.07.2020

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

v EUR

09.01.2020 0009-2020 3.000,0007328 Izvedba propustov ob tematski poti ob VipaviPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-19-0013 Izvedba propustov ob tematski poti ob VipaviNRP  

07327 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-19-0012 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaNRP  

S: uskladitev z dejanskim stanjem
Na: uskladitev z dejanskim stanjem

16.01.2020 0017-2020 2.000,0007275 Krožišče AjševicaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0001 Krožišče AjševicaNRP  

07327 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB084-19-0012 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaNRP  

S: uskladitev z dejanskim stanjem
Na: uskladitev z dejanskim stanjem

16.01.2020 0017-2020 13.000,0007275 Krožišče AjševicaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0001 Krožišče AjševicaNRP  

07327 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-19-0012 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaNRP  

S: uskladitev z dejanskim stanjem
Na: uskladitev z dejanskim stanjem

16.01.2020 0019-2020 26.000,0009082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - KromberkPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - KromberkNRP  

07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITAPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-16-0002 VISFRIM - Interreg SLO-ITANRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu v letošnjem letu
Na: Sredstva se dodaja, ker v lanskem
letu izvajalci niso uspeli opraviti vseh
predvidenih del zaradi deževja. Zaradi
tega se je investicija zamaknila.

21.01.2020 0023-2020 1.586,0010191 Revitalizacija gradu RihemberkPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-15-0013 Revitalizacija gradu RihemberkNRP  

07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-19-0002 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaNRP  

S: Prerazporeditev med PP namenjene
gradu Rihemberk. 
Na: Prerazporeditev med PP namenjene
gradu Rihemberk. 

21.01.2020 0023-2020 85,0010191 Revitalizacija gradu RihemberkPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljš.KONTO
OB084-15-0013 Revitalizacija gradu RihemberkNRP  

07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-19-0002 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaNRP  

S: Prerazporeditev med PP namenjene
gradu Rihemberk
Na: Prerazporeditev med PP namenjene
gradu Rihemberk

21.01.2020 0023-2020 3.649,0010191 Revitalizacija gradu RihemberkPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB084-15-0013 Revitalizacija gradu RihemberkNRP  

07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB084-19-0002 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaNRP  

S: Prerazporeditev med PP namenjene
gradu Rihemberk
Na: Prerazporeditev med PP namenjene
gradu Rihemberk

22.01.2020 0024-2020 84.000,0009082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - KromberkPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - KromberkNRP  

07268 EZTS GO - Projekt Soča/IsonzoPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/IsonzoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu
Na: Sredstva se namenja za izvedbo
vzdrževalnih del v javno korist na TRGU
EVROPE v Novi Goric

24.01.2020 0030-2020 340,0007240 Priprava projektovPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokument.KONTO
OB084-13-0002 Priprava projektovNRP  

07321 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju - projekt MUSEPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokument.KONTO
OB084-19-0003 Spodbujanje trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju - projekt MUSENRP  

S: Prerazporeditev med PP - zagotovitev
manjkajocih  sredstv na MUSE.
Na: Prerazporeditev med PP - zagotovitev
manjkajocih sredstev na MUSE.

24.01.2020 0032-2020 2.000,0007274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektovPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokument.KONTO
OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnihNRP  

07297 projekt NEKTEOPP   
402199 Drugi poseb.mat.in stor.KONTO
OB084-17-0003 NEKTEONRP  

S: Prerazporeditev med konti -
zagotovitev sredstev za zakljucek projekta
NEKTEO.
Na: Prerazporeditev med konti -
zagotovitev sredstev za zakljucek projekta
NEKTEO

24.01.2020 0034-2020 2.000,0007274 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnih projektovPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokument.KONTO
OB084-15-0012 TUS - priprava izvedbenega načrta in prioritetnihNRP  

10225 URBACT III - Thriving StreetsPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-18-0024 Urbana terasa v borovem gozdičkuNRP  

S: Prerazporeditev med PP - zagotvitev
sredstev po planu projekta.
Na: Prerazporeditev med PP - zagotvitev
sredstev po planu projekta.

gabrijel
Polje z besedilom
Priloga 1
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Stran 2

Datum 03.07.2020

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

v EUR

24.01.2020 0034-2020 2.250,0007240 Priprava projektovPP   
420899 Plač.dr.stor.in dokument.KONTO
OB084-13-0002 Priprava projektovNRP  

10225 URBACT III - Thriving StreetsPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Prerazporeditev med PP - zagotovitev
sredstev za realizacijo projektnih
aktivnosti.
Na: Prerazporeditev med PP - zagotovitev
sredstev za realizacijo projektnih
aktivnosti.

04.02.2020 0047-2020 269,0010191 Revitalizacija gradu RihemberkPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-15-0013 Revitalizacija gradu RihemberkNRP  

07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO
OB084-19-0002 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidjaNRP  

S: Prerazporeditev med PP - zagotovitev
sredstev za izvajanje varstva pri delu pri
izvajanju investicije obnove obzidja in
streh.
Na: Prerazporeditev med PP - zagotovitev
sredstev za izvajanje varstva pri delu pri
izvajanju investicije obnove obzidja in
streh.

11.02.2020 0049-2020 2.200,0009084 Delovanje javnega zavoda za turizemPP   
413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritveKONTO

09034 Sredstva za programe Turistične zveze - TIC Nova GoricaPP   
412000 Tekoč.transf.neprof.organ.in ustanovamKONTO

S: Ocenjuje se, da sredstva ne bodo
porabljena v predvidenem obsegu
Na: Sredstva se dodaja za pokrivanje
stroškov objekta na mejnem prehodu na
Erjavčevi

11.02.2020 0050-2020 7.500,0005008 Splošna proračunska rezervacijaPP   
409000 Tekoča proračun.rezervaKONTO

09004 Prispevek za izvajanje programa javnih delPP   
411999 Dr.transf.posamez.in gosp.KONTO

S: Sredstva se dodaja na podlagi ocene
dodatnega financiranja javnih del za
invalide. Sklep za dodatno financiranje je
bil sprejet na političnem kolegiju.
Na: Sredstva se dodaja na podlagi ocene
dodatnega financiranja javnih del za
invalide.

14.02.2020 0053-2020 5.200,0006005 Nakup programske opremePP   
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opremeKONTO
OB084-13-0004 Nakup programske opremeNRP  

06004 Računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opremePP   
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opremeKONTO

S: sredstva se ne bodo črpala v tekočem
letu
Na: sredstva se dodaja za vzdrževanje
aplikacije 4PM

17.02.2020 0054-2020 15.000,0007285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.MEPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0020 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.MENRP  

09033 Ureditev turistične infrastrukturePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastruktureNRP  

S: sredstva se potrebujejo na PP ureditev
turistične infrastrukture 
Na: sredstva se potrebujejo na PP
ureditev turistične infrastrukture 

17.02.2020 0054-2020 7.000,0007285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.MEPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0020 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.MENRP  

09033 Ureditev turistične infrastrukturePP   
420299 Nakup dr.opreme in napeljavKONTO
OB084-13-0143 Ureditev turistične infrastruktureNRP  

S: sredstva potrebujemo na PP Ureditev
turistične infrastrukture 
Na: sredstva potrebujemo na PP Ureditev
turistične infrastrukture 

17.02.2020 0054-2020 300,0007285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.MEPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0020 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.MENRP  

07315 LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske dolinePP   
402199 Drugi poseb.mat.in stor.KONTO
OB084-18-0036 LAS – Inovativno partnerstvo za razvoj vinogradništva in enoturizma spodnje Vipavske dolineNRP  

S: sredstva potrebujemo na proračunski
postavki 07315 za dokončanje projekta
ENOTUR
Na: sredstva potrebujemo na proračunski
postavki 07315 za dokončanje projekta
ENOTUR

20.02.2020 0056-2020 7.500,0010103 Pomoč za novorojencePP   
411103 Darilo ob rojstvu otrokaKONTO

10023 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova GoricaPP   
413302 Tekoči trans.v JZ-blago instoritveKONTO

S: Višina potrebnih sredstev za ta namen
je izdelana na osnovi ocene. 
Ocenjujemo, da sredstva ne bodo
porabljena v celoti.
Na: Sredstva se nameni za kritje stroškov
pregleda kadrovske in druge
dokumentacije, pripravo akta o notranji
organizaciji in ssitemizaciji idr.,v Goriški
knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica.
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21.02.2020 0057-2020 5.000,0010082 Dejavnost osnovnih šolPP   
413300 Tekoči trans.v JZ-za plačein drug.izdatke zaposlenKONTO

10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠPP   
432300 Invest.trans.javn.zavodomKONTO

S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti
porabljena.
Na: Potrebno je zagotoviti sredstva za
tehnično pomoč pri primopredaji Športne
dvorane Nova Gorica. Sredstva do višine
179.073,74 EUR na postavki 10084 so že
dogovorjena oz. razdeljena med
posameznimi OŠ.

04.03.2020 0067-2020 1.346,0009082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - KromberkPP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumKONTO
OB084-18-0029 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - KromberkNRP  

07268 EZTS GO - Projekt Soča/IsonzoPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/IsonzoNRP  

S: izvedba v 2021
Na: manjko sredstevza izvedbo del

05.03.2020 0070-2020 20.000,0010219 Sanacija letnega bazenaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-19-0017 Sanacija letnega bazenaNRP  

07327 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-19-0012 Krožišče Rejčeva - PrvomajskaNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
letošnjem letu v predvidenem obsegu.
Na: Sredstva se dodajajo zaradi
dodatneih del pri rekonstrukciji
križišča-krožišča

05.03.2020 0070-2020 15.000,0010219 Sanacija letnega bazenaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-19-0017 Sanacija letnega bazenaNRP  

09085 Evropski park miruPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-19-0004 Evropski park miruNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
letošnjem letu v predvidenem obsegu.
Na: Sredstva se dodajajo zaradi
dodatneih del pri rekonstrukciji
križišča-krožišča

16.03.2020 0076-2020 5.000,0007281 Celovita prenova Cankarjevega naseljaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0019 Celovita prenova Cankarjevega naseljaNRP  

07268 EZTS GO - Projekt Soča/IsonzoPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljš.KONTO
OB084-15-0004 EZTS - GO - Projekt Soča/IsonzoNRP  

S: Prerazporeditev med proracunskimi
postavkami glede na potrebe po sredstvih
- zamik izvajanja projekta v 2020.
Na: Prerazporeditev med proracunskimi
postavkami - potrebna dodatna sredtsva
za izvedbo in sicer za izvedbo elektro
prikljucevanja.

19.03.2020 0077-2020 8.500,0007281 Celovita prenova Cankarjevega naseljaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0019 Celovita prenova Cankarjevega naseljaNRP  

10216 Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. fazaPP   
420500 Invest.vzdrž.in izboljš.KONTO
OB084-19-0014 Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. fazaNRP  

S: Dela v letošnjem letu ne bodo izvedena
v prvotno predvidenem obsegu.
Na: Sredstva se dodajajo zaradi dodatnih,
nujno potrebnih del na projektu.

02.04.2020 0083-2020 28.700,0007084 Kanalizacija BranikPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-13-0067 Kanalizacija BranikNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 7.100,0007098 Vodovod BranikPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0086 Vodovod BranikNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 12.000,0007149 Kanalizacija v Novi GoriciPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0068 Kanalizacija v Novi GoriciNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.
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02.04.2020 0083-2020 12.000,0007160 Vodovod v Novi GoriciPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0090 Vodovod v Novi GoriciNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 8.500,0007334 Kanalizacija DornberkPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-19-0032 Kanalizacija DornberkNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 30.000,0007161 Vodovod Rožna DolinaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0091 Vodovod Rožna DolinaNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 11.600,0007181 Varovanje porečja reke VipavePP   
420804 Načrti in dr.projekt.dokumKONTO
OB084-13-0072 Varovanje porečja reke VipaveNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 5.000,0007229 Kanalizacija  PrvačinaPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0075 Kanalizacija PrvačinaNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 20.000,0007265 Vodovod VitovljePP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-14-0011 Vodovod VitovljeNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 30.000,0007288 Vodarna MrzlekPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-16-0016 Vodarna MrzlekNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.

02.04.2020 0083-2020 16.000,0007324 Ureditev odvodnjavanja na območju MONGPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB084-19-0007 Ureditev odvodnjavanja na območju MONGNRP  

07197 Investicijsko vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoPP   
420501 ObnoveKONTO
OB084-13-0093 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodoNRP  

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu zaradi zamika
investicij zaradi izrednih razmer.

Na: Sredstva se dodajajo za poplačilo
investicij iz preteklih let.
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03.04.2020 0084-2020 1.500,0013001 Nakup računalnikov in druge opremePP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB084-13-0057 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska uprNRP  

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijoPP   
420299 Nakup dr.opreme in napeljavKONTO

S: - sredstva se ne bodo porabila v
predvidenem obsegu - samo nujna
nabava
Na:  - ob epidemiji koronavirusa je bilo
potrebno opremiti službena vozila z nujno
opremo in napravami ( megafon, triopan
prometnimi znaki, prometnimi stožci ,
svetlobnimi bloki)

03.04.2020 0084-2020 1.500,0013007 Pisarniški in splošni material in storitvePP   
402000 Pisarniški mater.in stor.KONTO

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijoPP   
420299 Nakup dr.opreme in napeljavKONTO

S: - sredstva se ne bodo porabila v
predvidenem obsegu.
Na: - ob epidemiji koronavirusa je bilo
potrebno opremiti službena vozila z nujno
opremo in napravami (megafon, tiopan
prometni znaki, prometnimi stožci,
svetlobnimi bloki)

22.04.2020 0101-2020 1.600,0013003 Posebni material in storitvePP   
402100 Uniforme in službena obl.KONTO

13005 Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za registracijoPP   
402199 Drugi poseb.mat.in stor.KONTO

S:  - obstoječi obč. redar bo predvidoma
nadaljeval delo, zato ne potrebujemo ene
nove uniforme
Na:  - nepredvideni nakuo nujne zaščitne
opreme za boj proti koronavirusu

29.04.2020 0111-2020 5.000,0006008 Vzdrževanje objektov v lasti občinePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0005 Vzdrževanje objektov v lasti občineNRP  

06024 Vzdrževanje upravne stavbePP   
402500 Tekoče vzdrž.poslov.objek.KONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti
Na: Sredstva se dodaja za nujna
vzdrževalna dela v stavbi mong

29.04.2020 0111-2020 2.000,0006008 Vzdrževanje objektov v lasti občinePP   
402500 Tekoče vzdrž.poslov.objek.KONTO
OB084-13-0005 Vzdrževanje objektov v lasti občineNRP  

06024 Vzdrževanje upravne stavbePP   
402500 Tekoče vzdrž.poslov.objek.KONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti
Na: Sredstva se dodaja za nujna
vzdrževalna dela v stavbi mong

13.05.2020 0126-2020 40.000,0006035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hišaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0139 Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-Mestna hišaNRP  

06024 Vzdrževanje upravne stavbePP   
402500 Tekoče vzdrž.poslov.objek.KONTO

S: Sredstva ki se nanašajo na popravila v
stavbi MONg (brušenje parketa, beljenje,
itd) ter nakup videonadzornega sistema
se bodo evientirala na proračunski
postavki 06024

Na: Sredstva ki se nanašajo na popravila
v stavbi MONg (brušenje parketa,
beljenje, itd) ter nakup videonadzornega
sistema 

13.05.2020 0126-2020 10.000,0006035 Energetska prenova enote nepremične kulturne dediščine - mestna hišaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptaciKONTO
OB084-13-0139 Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-Mestna hišaNRP  

06024 Vzdrževanje upravne stavbePP   
420239 Nakup avdioviz.opremeKONTO

S: Sredstva ki se nanašajo na popravila v
stavbi MONg (brušenje parketa, beljenje,
itd) ter nakup videonadzornega sistema
se bodo evientirala na proračunski
postavki 06024

Na: Sredstva ki se nanašajo na popravila
v stavbi MONg (brušenje parketa,
beljenje, itd) ter nakup videonadzornega
sistema 

14.05.2020 0130-2020 1.000,0007119 Urejanje stavbnih zemljišč (inženiring, nove izmere in dograditev komunalne infrastrukture)PP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

06025 Zavarovalne premije za objekte in opremoPP   
402504 Zavarovalne prem.za objektKONTO

S: Sredstva ne bodo porabljena v
predvidenem obsegu
Na: Sredstva se dodajajo zaradi sklenitve
zavarovanje zua objekte v lasti MONG
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20.05.2020 0132-2020 12.000,0004003 Prireditve in gostinske storitvePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

04004 Protokolarne nabavePP   
402112 Protokolar.darila, promoc.ogledi, organiz.proslavKONTO

S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti
porabljena zaradi izrednih razmer,
povezanih z izbruhom pandemije
Koronavirusa.
Na: Dodatna sredstva bodo porabljena za
protokolarne nabave v drugi polovici leta.

27.05.2020 0136-2020 8.500,0003001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanovPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjevPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

S: Zaradi nezdružljivosti poslanske
funkcije s funkcijo podžupanje je slednji
prenehala funkcija in s tem pravica do
prejemanja plače za opravljanje funkcije
podžupanje.Planirana sredstva zato ne
bodo porabljena v predvidenem obsegu.
Na: Imenovana je bila nova podžupanja,
ki bo funkcijo opravljala nepoklicno. Zato
se del sredstev iz proračunske postavke
03001 prerazporedi na proračunsko
postavko 03003.

27.05.2020 0136-2020 580,0003001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanovPP   
400900 Jubilejne nagradeKONTO

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjevPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Zaradi nezdružljivosti poslanske
funkcije s funkcijo podžupanje je slednji
prenehala funkcija in s tem pravica do
prejemanja plače za opravljanje funkcije
podžupanje.Planirana sredstva zato ne
bodo porabljena v predvidenem obsegu.
Na: Imenovana je bila nova podžupanja,
ki bo funkcijo opravljala nepoklicno. Zato
se del sredstev iz proračunske postavke
03001 prerazporedi na proračunsko
postavko 03003.

27.05.2020 0136-2020 775,0003001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanovPP   
400100 Regres za letni dopustKONTO

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjevPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Zaradi nezdružljivosti poslanske
funkcije s funkcijo podžupanje je slednji
prenehala funkcija in s tem pravica do
prejemanja plače za opravljanje funkcije
podžupanje.Planirana sredstva zato ne
bodo porabljena v predvidenem obsegu.
Na: Imenovana je bila nova podžupanja,
ki bo funkcijo opravljala nepoklicno. Zato
se del sredstev iz proračunske postavke
03001 prerazporedi na proračunsko
postavko 03003.

27.05.2020 0136-2020 145,0003001 Plače in drugi izdatki župana in podžupanovPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

03003 Plačila za delo nepoklicnih funkcionarjevPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

S: Zaradi nezdružljivosti poslanske
funkcije s funkcijo podžupanje je slednji
prenehala funkcija in s tem pravica do
prejemanja plače za opravljanje funkcije
podžupanje.Planirana sredstva zato ne
bodo porabljena v predvidenem obsegu.
Na: Imenovana je bila nova podžupanja,
ki bo funkcijo opravljala nepoklicno. Zato
se del sredstev iz proračunske postavke
03001 prerazporedi na proračunsko
postavko 03003.



Realizacija proračuna MONG v obdobju od 1.1. – 30.6.2020 po funkcionalni klasifikaciji Priloga 2

Opis PLAN 2020
Veljavni plan 

2020

Realizacija 

30.6.2020

01 JAVNA UPRAVA 9.125.507 10.467.424 4.137.931

0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 4.263.338 4.258.784 1.997.143

0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 53.000 53.000 20.479

0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev 226.412 316.758 181.571

0131 Splošne kadrovske zadeve 12.000 12.000 124

0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve 200.000 194.000 30.620

0133 Druge splošne zadeve in storitve 2.068.473 3.205.798 985.500

0160 Druge dejavnosti javne uprave 179.300 181.800 31.741

0171 Servisiranje javnega dolga države 1.685.700 1.688.050 732.057

0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami  na različnih ravneh države 437.284 557.234 158.696

02 OBRAMBA 128.000 132.000 12.867

0220 Civilna zaščita 128.000 132.000 12.867

03 JAVNI RED IN VARNOST 1.570.324 1.549.553 791.526

0310 Policija 5.000 5.000 0

0320 Protipožarna varnost 1.565.324 1.544.553 791.526

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10.529.176 9.034.664 2.307.016

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 831.658 710.729 107.584

0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 100.000 107.500 40.010

0421 Kmetijstvo 790.339 627.196 101.531

0422 Gozdarstvo 90.000 173.000 22.291

0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 202.653 205.478 21.668

0451 Cestni promet 3.966.192 4.274.472 995.630

0460 Komunikacije 157.500 211.000 48.109

0473 Turizem 774.500 692.660 260.320

0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 3.616.334 2.032.629 709.874

05 VARSTVO OKOLJA 3.369.415 3.418.801 739.252

0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 836.080 963.462 338.726

0520 Ravnanje z odpadno vodo 659.200 941.203 4.938

0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 1.874.135 1.514.136 395.588

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.976.500 2.335.408 569.759

0610 Stanovanjska dejavnost 565.000 475.000 105.500

0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 250.000 270.000 18.875

0630 Oskrba z vodo 633.500 1.062.408 256.260

0640 Cestna razsvetljava 528.000 528.000 189.124

07 ZDRAVSTVO 1.115.246 863.274 145.439

0721 Splošne zdravstvene storitve 1.060.246 808.274 130.491

0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 55.000 55.000 14.948

08

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH 

ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 8.708.731 6.785.915 1.899.015

0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 3.210.019 2.248.466 469.678

0820 Kulturne dejavnosti 3.538.492 3.129.410 1.275.783

0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 10.000 20.000 0

0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 1.950.220 1.388.039 153.554

09 IZOBRAŽEVANJE 7.817.779 6.779.432 3.050.499

0911 Predšolska vzgoja 5.676.900 4.803.000 2.264.997

0912 Osnovnošolsko izobraževanje 1.434.514 1.407.067 459.153

0941 Visokošolsko izobraževanje 106.000 106.000 64.468

0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 50.365 50.365 24.281

0960 Podporne storitve pri izobraževanju 550.000 413.000 237.600

10 SOCIALNA VARNOST 1.974.190 2.004.690 822.637

1012 Varstvo invalidnih oseb 74.000 74.000 34.113

1040 Varstvo otrok in družine 110.000 102.500 50.500

1070

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij 

prebivalstva 1.640.190 1.618.190 712.177

1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 150.000 210.000 25.847

46.314.868 43.371.161 14.475.940



REALIZACIJA NRP na dan 30.06.2020
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Številka projekta NRP PP Naziv projekta
Ocenjena vrednost 

skupaj

Obdobje 

izvajanja

Veljavni plan

 2020

Realizacija 

na dan 30.6.2020

% realizacije na 

dan 30.6.2020 na 

veljavni proračun 

v letu 2020

Prevzete 

obveznosti in 

predobremenitve 

na dan 30.6.2020

% realizacije in 

prevzetih 

obveznosti, 

predobremenitve

1 OB084-17-0009 07301 Vzpostavljanje povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice 4.803.134 €

10.10.2017 - 

30.09.2023 971.740 € 14.135 € 1,5% 193.323 € 21,3%

2 OB084-16-0029 10199 Skupnostni center Nova Gorica - II. faza 1.342.990 €

02.09.2016 - 

30.06.2021 776.131 € 0 € 0,0% 1.246.930 € 160,7%

*

3 OB084-13-0118 10169 Optimizacija in aktivacija površin športnega parka Nova Gorica- Izgradnja pokritega bazena 6.507.407 €

21.09.2016 - 

31.08.2022 740.557 € 238 € 0,0% 751.843 € 101,6%

*

4 OB084-18-0029 09082 Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 3.512.894 €

05.06.2018 - 

30.09.2022 200.288 € 131.653 € 65,7% 63.162 € 97,3%

5 OB084-18-0044 07317 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk 3.732.946 €

04.06.2018 - 

30.09.2023 106.000 € 37.629 € 35,5% 37.611 € 71,0%

6 OB084-19-0043 10231 Revitalizacija šolskega kareja s prenovo objekta osnovne šole 5.484.626 €

04.11.2019 - 

31.12.2023 97.112 € 1.647 € 1,7% 12.078 € 14,1%

7 OB084-19-0044 10232 Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa 2.484.731 €

04.11.2019 - 

31.12.2023 34.844 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

8 OB084-19-0041 07338 Gradnja kolesarske povezave Ozeljan-Kromberk 979.659 €

01.01.2020 - 

31.12.2022 32.566 € 0 € 0,0% 12.566 € 38,6%

9 OB084-18-0039 07316 Urejanje severnega dela Solkana 1.983.609 €

04.06.2018 - 

30.09.2023 17.010 € 12.791 € 75,2% 4.216 € 100,0%

1 OB084-20-0006 06038 Nakup zgradb in zemljišč na javnih dražbah v obdobju  2020-2022 1.200.000 €

26.05.2020 - 

31.12.2022 1.000.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

2 OB084-13-0102 07122 Nakup zemljišč in stavb 4.628.702 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 592.000 € 360.180 € 60,8% 121.751 € 81,4%

3 OB084-20-0003 10152 Investicija v ZD Nova Gorica - III. faza 8.822.162 €

26.05.2020 - 

31.12.2023 515.758 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

4 OB084-20-0001 07343 Zemljišče Panovec 508.908 €

22.05.2020 - 

31.12.2020 508.908 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

5 OB084-20-0002 07344 Zemljišče CČN 447.803 €

22.05.2020 - 

31.12.2020 447.803 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

6 OB084-16-0027 07264 Sanacijska dela na odlagalnem polju na smetišču Stara Gora 761.058 €

01.01.2017 - 

31.12.2021 447.462 € 100.209 € 22,4% 259.680 € 80,4%

7 OB084-19-0010 07325 Povezovalna kolesarska pot v solkanskem športnem parku 589.144 €

29.03.2019 - 

31.08.2021 433.580 € 0 € 0,0% 13.346 € 3,1%

8 OB084-16-0002 07276 VISFRIM - Interreg SLO-ITA 405.585 €

21.03.2016 - 

31.12.2021 385.733 € 328.235 € 85,1% 41.344 € 95,8%

9 OB084-16-0011 07278 Redno vzdrževanje odlagališča CERO Nova Gorica - v zapiranju 1.410.519 €

01.01.2017 - 

31.12.2020 380.000 € 221.532 € 58,3% 118.468 € 89,5%

10 OB084-16-0028 07291 Meteorna odvodnja - okolica OŠ Šempas 377.471 €

30.11.2016 - 

31.12.2020 366.700 € 2.843 € 0,8% 307.434 € 84,6%

11 OB084-19-0012 07327 Krožišče Rejčeva - Prvomajska 367.879 €

04.06.2019 - 

31.12.2020 365.000 € 331.423 € 90,8% 22.983 € 97,1%

12 OB084-13-0139 06035 Energet. pren. enote nepr. kult. ded.-Mestna hiša 379.744 €

01.01.2014 - 

31.12.2020 370.000 € 326.549 € 88,3% 10 € 88,3%

13 OB084-13-0093 07197 Inv. vzdrževanje infrastrukture - oskrba z vodo 1.720.372 €

01.01.2010 - 

31.12.2020 347.000 € 255.165 € 73,5% 84.702 € 97,9%

14 OB084-19-0002 07320 Grad Rihemberk - vzdrževalna dela na delu strehe, fasad in obzidja 332.242 €

18.01.2019 - 

31.10.2020 290.799 € 235.073 € 80,8% 55.456 € 99,9%

15 OB084-19-0020 10220 Prenova telovadnice Frana Erjavca 294.527 €

04.11.2019 - 

31.12.2020 278.441 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

16 OB084-16-0020 07285 LAS – Center tehniške dediščine KUJ.ME 271.605 €

25.10.2016 - 

31.12.2021 269.080 € 48.144 € 17,9% 194.720 € 90,3%

17 OB084-15-0004 07268 EZTS - GO - Projekt Soča/Isonzo 507.888 €

01.01.2015 - 

31.12.2021 227.346 € 177.187 € 77,9% 46.269 € 98,3%

PROJEKTI PREDVIDENI ZA SOFINANCIRANJE V OKVIRU MEHANIZMA CELOTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) IN DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJ (DDR)

PROJEKTI S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU ZA LETO 2020 - 100.000 in več
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Številka projekta NRP PP Naziv projekta
Ocenjena vrednost 

skupaj

Obdobje 

izvajanja

Veljavni plan

 2020

Realizacija 

na dan 30.6.2020

% realizacije na 

dan 30.6.2020 na 

veljavni proračun 

v letu 2020

Prevzete 

obveznosti in 

predobremenitve 

na dan 30.6.2020

% realizacije in 

prevzetih 

obveznosti, 

predobremenitve

18 OB084-13-0005 06008 Vzdrževanje objektov v lasti občine 923.374 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 225.000 € 51.872 € 23,1% 87.222 € 61,8%

19 OB084-13-0126 10084 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ 3.507.862 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 194.500 € 18.350 € 9,4% 162.450 € 93,0%

20 OB084-18-0037 08022 Vzpostavitev sistema izposoje koles - GO-KOLO 269.696 €

05.04.2018 - 

31.12.2023 192.284 € 0 € 0,0% 8.320 € 4,3%

21 OB084-18-0031 09083 Walk of Peace - interreg SLO-ITA 490.520 €

01.10.2018 - 

31.12.2021 180.000 € 20.945 € 11,6% 3.599 € 13,6%

22 OB084-13-0002 07240 Priprava projektov 1.303.010 €

01.01.2013 - 

31.12.2024 178.000 € 21.122 € 11,9% 98.309 € 67,1%

23 OB084-14-0008 09071 Spodbujanje začetnih inv. in inv. v razširjanje de 902.841 €

01.01.2015 - 

31.12.2021 173.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

24 OB084-13-0011 04036 Sredstva iz požarnega sklada 2.520.441 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 165.000 € 65.360 € 39,6% 99.639 € 100,0%

25 OB084-20-0030 07220 Rekonstrukcije in sanacije prometne infrastrukture 2020-2021 357.600 €

01.06.2020 - 

31.12.2021 247.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

26 OB084-13-0017 07199 Inv. vzd. infrastruk. - oskrba s toplotno energijo 2.056.195 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 150.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

27 OB084-20-0016 07286 Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2022 450.000 €

28.05.2020 - 

31.12.2022 150.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

28 OB084-19-0015 10217 Rekonstrukcija OŠ Čepovan 153.697 €

01.04.2019 - 

31.12.2020 141.400 € 60.871 € 43,0% 59.720 € 85,3%

29 OB084-13-0012 09005 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij 1.683.361 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 130.000 € 3.291 € 2,5% 0 € 2,5%

30 OB084-18-0041 10207 GREVISLIN 757.454 €

01.08.2018 - 

31.12.2022 129.426 € 0 € 0,0% 83.112 € 64,2%

31 OB084-13-0018 07008 Nujne in nepredvidene sanacije 1.048.394 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 120.000 € 30.222 € 25,2% 7.538 € 31,5%

32 OB084-16-0016 07288 Vodarna Mrzlek 800.348 €

01.01.2017 - 

31.12.2023 120.000 € 140 € 0,1% 118.500 € 98,9%

33 OB084-19-0004 09085 Evropski park miru 143.937 €

01.01.2019 - 

30.06.2020 118.000 € 94.382 € 80,0% 22.518 € 99,1%

34 OB084-19-0014 10216 Celovita preureditev pomožnega nogometnega igrišča ob Kornu - I. faza 116.990 €

12.11.2018 - 

31.12.2020 114.860 € 102.353 € 89,1% 2.421 € 91,2%

35 OB084-13-0010 04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme 1.574.217 €

01.01.2010 - 

31.12.2023 110.000 € 55.000 € 50,0% 80.000 € 122,7%

*

36 OB084-13-0019 07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah 920.884 €

01.01.2010 - 

31.12.2021 110.000 € 6.841 € 6,2% 4.305 € 10,1%

37 OB084-13-0122 10079 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci 1.671.382 €

01.01.2010 - 

31.12.2024 110.000 € 10.954 € 10,0% 96.434 € 97,6%

38 OB084-17-0008 07300 Projekt VIPava 384.265 €

03.08.2017 - 

30.09.2021 102.400 € 0 € 0,0% 49.617 € 48,5%

39 OB084-13-0151 07245 Energetsko učinkovita prenova JR v MONG 276.788 €

01.01.2013 - 

31.12.2024 100.000 € 13.391 € 13,4% 63.250 € 76,6%

40 OB084-13-0184 09070 Subvencioniranje komunalnega prispevka 299.828 €

01.01.2014 - 

31.12.2021 100.000 € 0 € 0,0% 0 € 0,0%

* opomba % realizacije in prevzetih obremenitev in obveznosti je nad 100%, saj so prevzete že obveznosti vezane na izvajanje projekta tudi v letu 2021.
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