
 
 
 
 
Odgovori na pobude in pripombe svetnikov Mestnega sveta ob obravnavi 
proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na svoji seji dne 10. 03. 2011 opravil 
prvo obravnavo proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011. Odbor in posamezni 
svetniki so v razpravi podli številne pobude in predloge za spremembo proračuna oz. 
splošne usmeritve in prioritete, ki naj bi bile upoštevane v proračunu Mestne občine Nova 
Gorica za 2011. 

Tekom priprave proračuna za drugo branje je uprava proučila pripombe in pobude 
svetnikov ter jih upoštevaje omejena razpoložljiva sredstva proračuna in veljavne 
obveznosti občine v največji možni meri upoštevala. 

V nadaljevanju dajemo nekaj pojasnil na pobude, ki so bolj splošnega značaja oz. 
se nanašajo na konkretno proračunsko postavko. Nekateri predlogi svetnikov se tudi 
medsebojno izključujejo. V prilogi so obsežnejša pojasnila, preglednice, ki so namenjena 
pojasnitvi posamezne proračunske postavke na katero so svetniki želeli pojasnila, 
analize. 

 

- V razpravi je večje število svetnikov imelo pripombe na preglednost proračuna, 
premalo predstavljeno strukturo proračuna in primerljivost proračuna z lanskoletno 
realizacijo. 

Proračun sestavljajo: 

I. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (določa način 
izvrševanja proračuna in povzema osnovno preglednico prilivov in odlivov po ekonomski 
klasifikaciji) 

II. Tabelarični del proračuna: 
1. Bilanca prihodkov in odhodkov 
2. Račun finančnih terjatev in naložb 
3. Račun financiranja 
4. Načrt razvojnih programov (investicije in državne pomoči v obdobju 2011-2014) 

Postavke prihodkov in odhodkov so prikazane po ekonomski klasifikaciji na nivoju 
4-mestnih kontov, kot je predpisano za sprejemanje proračuna. V okviru računovodstva 
proračuna se vsi prihodki in odhodki spremljajo na nivoju 6-mestnih kontov (lahko tudi 
več). Zato ni možno upoštevati pripombe svetnika, da želi pregleden priliv sredstev iz 
naslova najemnin upravljavcev javne komunalne infrastrukture. Podrobneje je vsebina 
razvidna iz obrazložitve postavk. 

Poleg razdelitve prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji so odhodki zajeti 
tudi po neposrednih proračunskih porabnikih (uprava področja 1 – 11 in krajevne 
skupnosti področje 21 – 39), znotraj vsakega pa po programski in ekonomski klasifikaciji. 
Tako programska kot ekonomska klasifikacija sta predpisani in obvezni. 

 



III. Obrazložitev proračuna – tekstualna obrazložitev vseh področij proračunske 
porabe, glavnih programov podprogramov (programska klasifikacija) in proračunskih 
postavk po neposrednih proračunskih uporabnikih. Enako je tudi Načrt razvojnih 
programov obrazložen po proračunskih postavkah. 

IV. Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine zajema predvideno 
prodajo nepremičninskega premoženja po orientacijski vrednosti. Letni načrt pridobivanja 
stvarnega premoženja občine zajema predviden nakup nepremičninskega premoženja po 
orientacijski vrednosti. 

Iz prikazane strukture sledi, da je oblika proračuna predpisana, večja svoboda je 
prepuščena le v obsegu obrazložitev proračunskih postavk. 

- Pripombe naj bodo planirane postavke za leto 2011 primerjane z realizacijo 2010 in 
ne z zadnjim veljavnim proračunom, v drugem branju lahko upoštevamo, ker je 
Mestni svet prejel v obravnavo in sprejem tudi zaključni račun proračuna za leto 2010, 
ki ga sicer župan predloži Mestnemu svetu do 15. 4. 2011. Ob prvi obravnavi 
proračuna ta primerjava še ni bila dopustna, saj Mestni svet še ni bil seznanjen z 
realizacijo proračuna za leto 2010. usmeritev proračuna za leto 2011 je bila 
nadaljevanje začetih investicij v letu 2010. 

- Pripombe večjega števila svetnikov na zniževanje sredstev v letu 2011 za 
infrastrukturo v primerjavi z zadnjim veljavnim planom za leto 2010, se s prikazom 
realizacije v letu 2010 prikaže v drugi luči. V letu 2010 je bilo zelo malo realiziranih 
investicij iz sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja in okoljske dajatve za 
onesnaževanje vode ter še nekaterih. Tako je bila lanskoletna realizacija za 4 milijone 
evrov nižja od plana. Plan infrastrukture za leto 2011 v višini 13,4 milijona evrov tako 
za 10% presega lanskoletno realizacijo. 

- Pobude za ukinitev subvencij izvajalcem gospodarskih služb, temeljijo na 
nerazumevanju vsebine teh subvencij. Subvencije niso substitut za neaktivnost 
javnega podjetja in koncesionarja, ki izvajata gospodarsko javno službo pri 
pridobivanju sredstev na trgu ali preko državnih razpisov. Metodologija izračuna cene 
javnih storitev, ki jih nudijo izvajalci gospodarskih javnih služb, določa elemente cene 
med katerimi je tudi najemnina za uporabo javne infrastrukture, ki je v lasti občine. 
Tega elementa doslej (do leta 2010) v strukturi cene ni bilo, kar pomeni da so 
izračunane cene storitev odslej višje, vendar te ne veljajo, ker je država cene teh 
storitev zamrznila. V primeru prenehanja te zamrznitve bi moral spremembe cene 
odobriti Mestni svet. Obstoječe cene torej ne pokrivajo v celoti vseh stroškov, ki so 
sestavni del cene, kar se odraža tudi v nerednem plačevanju najemnin občini za 
javno infrastrukturo. Že v uredbi o metodologiji o oblikovanju cen je zakonodajalec 
predvidel možnost, da ne bi cene, ki jih plačujejo občani v celoti pokrile stroškov. Zato 
je določeno, da lokalna skupnost lahko subvencionira cene komunalnih storitev (vode, 
odlaganja odpadkov) vendar le občanom (ne pravnim osebam) največ do višine 50 % 
amortizacije, kar pa sme trajati največ 5 let od uveljavitve (leto 2014). Tako je 
subvencija v skupni višini 320.800 evrov namenjena pokrivanju dela cene, ki bi 
bremenila občane. Amortizacije pa ne plačujejo niti pravne osebe ker veljajo 
nespremenjene cene stroškov že daljše obdobje. Vsi izvajalci gospodarskih javnih 
služb naj bi v proračun plačali 1,4 milijone evrov najemnin, ki so porabljene za 
vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture. 

- Konec lanskega leta je začela veljati tudi nova Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki določa nov način zbiranja in 
delitve okoljske dajatve med občine. Okoljske dajatve ne dobi več direktno občina, 
kjer je bila okoljska dajatev pobrana, ampak se zbira na računu Carinskega urada, ki 
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jo potem deli med občine skladno z načinom izračuna (formula) v 9. členu uredbe. Na 
ta način pridobi MONG manj sredstev kot pred uveljavitvijo nove Uredbe. V skladu z 
novo uredbo dobiva MONG 1,8959 % plačane okoljske dajatve za odlaganje 
odpadkov v R Sloveniji. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi onesnaževanja vode se tudi zbira 
preko Carinskega urada, s tem, da se deli po kraju vplačnika in s tem ne pričakujemo 
manjših prilivov.  

- Delno je upoštevana pripomba svetnikov, da bi krajevnim skupnostim namenili tudi 
sredstva za urejanje poti. Za nekategorizirane poti po krajevnih skupnostih se 
namenja 50.000 evrov, ki se razdelijo med KS glede na število kilometrov 
nekategoriziranih  cest. Za urejanje kategoriziranih cest je podeljena koncesija. 

V spodnji tabeli so prikazana finančna sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest po 
KS v letu 2011. Skupna predvidena sredstva so razdeljena po kilometraži 
nekategoriziranih cest, ki se nahajajo v posamezni KS. Vzdrževanje kategoriziranih javnih 
poti bo potekalo v skladu z veljavno zakonodajo in bo  izvajano v okviru koncesije.              
Skupna predvidena sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih poti so višja od preteklega 
leta in v povprečju zagotavljajo višji  nivo vzdrževanja kot v preteklem letu.  

Sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest po KS v letu 2011 glede na dolžino 
nekategorizirane poti, ki se nahajajo v posamezni KS MONG 

Krajevna skupnost Nekategorizirane ceste v km po KS EUR 
Banjšice 1,84 589,29 
Branik 12,55 4.019,34 
Čepovan 5,31 1.700,61 
Dornberk 9,72 3.112,99 
Gradišče 0,72 230,59 
Grgar 10,52 3.369,20 
Grg. Rav. 10,99 3.519,73 
Kromberk 11,82 3.785,55 
Lokovec 26,53 8.496,67 
Lokve 2,48 794,26 
Nova Gorica 12,38 3.964,90 
Osek v 11,34 3.631,82 
Ozeljan 5,16 1.652,57 
Prvačina 5,74 1.838,33 
Ravnica 1,02 326,67 
R. Dolina 7,65 2.450,03 
Solkan 6,66 2.132,96 
Šempas 7,89 2.526,89 
Trnovo 5,80 1.857,54 
Skupaj 156,12 50.000,00 

 

- Pripombe na sredstva za delovanje KS, ki naj bi se zniževala glede na leto 2010, 
odgovarjamo, da se sredstva iz proračuna ne znižujejo ampak ostajajo na enakem 
nivoju kot leta 2010 oz. so za 2,9 % višja kot leta 2009. Do razlik pa prihaja zaradi 
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usmerjanja lastnih prihodkov KS, ki jih krajevne skupnosti usmerjajo na postavke za 
katera so pridobljeni oz. na postavke, kjer so potrebe. V proračunu za leto 2011 so 
lastni prihodki razporejeni na postavke kjer so  krajevne skupnosti v svojih finančnih 
planih izkazale največje potrebe. Tekom leta so možne prerazporeditve v skladu z 8. 
členom Odloka o proračunu za leto 2001 in poraba splošne rezervacije o kateri 
odloča krajevna skupnost. Ob rebalansu so možne tudi večje spremembe. 

      V predlogu proračuna so tudi manjša povečanja sredstev KS za kontejnerska mesta. 

-      Pripombe so se nanašale tudi na veliko povečanje proračunske rezerve in 
pobude, da bi sredstva civilne zaščite povečali. Dejstvo je, da je Mestna občina Nova 
Gorica v zadnjih letih porabila vso proračunsko rezervo  pretežno za sanacije plazov in 
da razpoložljive rezerve dejansko nima. Za namen sanacije plazov so bila porabljena 
tudi druga proračunska sredstva. Proračunska rezerva se lahko in se mora v skladu s 
predpisi uporabljati za preprečitev in sanacijo posledic naravnih in drugih nesreč, zato 
je potrebno, da občina stalno razpolaga s tovrstnimi namenskimi sredstvi. S tem, ko 
povečujemo sredstva proračunske rezerve zagotavljamo del kot obvezno rezervo, 
dodatna sredstva za sanacijo plazov, za kar so potrebe še velike in večji delež 
proračunskih prihodkov za proračunsko rezervo, kar je pomembno za uveljavljanje 
dodatnih sredstev države ob morebitnih nesrečah. Z večjimi sredstvi proračunske 
rezerve so manjše potrebe po sredstvih civilne zaščite. 

- Na vprašanje svetnika, zakaj so na postavki (ekonomski konto 4003)– sredstva za 
delovno uspešnost, čeprav zakon o interventnih ukrepih za letos predvideva moratorij 
na izplačilo delovne uspešnosti, dajemo naslednje pojasnilo: »Kot določa 1. odstavek 
21. člena ZSPJS, je kategorija »del plače za delovno uspešnost« sestavljena iz treh 
segmentov:  redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz povečanega obsega 
dela, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.                                                   

Medtem ko je prva od omenjenih treh kategorij, kot pravilno ugotavlja svetnik, na 
podlagi ZIU, zamrznjena do 1. 12. 2012 in tretja v občinski upravi ne pride v poštev, 
pa se javnim uslužbencem lahko izplačuje druga (isti zakon jo, trenutno, v celotnem 
javnem sektorju, limitira na 20%).  Ta vrsta delovne uspešnosti se izplača, kadar gre 
za zelo povečan obseg dela, za dodatne obveznosti (izven opisa del in nalog) ali za 
posebne obremenitve javnega uslužbenca. Sredstva za ta namen predstavljajo manj 
kot 2% glede na maso plač v občinski upravi. 

- Glede prihodkov od posekanega lesa v državnem gozdu je napačna informacija, da 
smo prejeli v proračun tovrstna sredstva. V letu 2010 je bil sprejet Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Ur. l. 
RS 8/2010), ki določa da Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov pripada koncesijska 
dajatev na podlagi podeljenih koncesij. Sklad mora prenesti občinam v katerih ležijo 
gozdovi 7 % letne koncesijske dajatve (letna realizacija za posekan in prodan les na 
kamionski cesti – vsi priznani stroški). Vrednost se izplača do 30. 6. za preteklo leto. 
V letu 2010 je veljala koncesijska dajatev za zadnje tri mesece in iz tega naslova 
pričakujemo minimalni prihodek do 30. 6. 2011. Upoštevali ga bomo v rebalansu. 

- Usmeritev naj proračun zagotavlja sredstva za socialne programe in gospodarstvo 
smo upoštevali, že pri pripravi proračuna. Socialno stisko občanov blažijo subvencije 
posameznikom za osnovne življenjske potrebe, sredstva za programe humanitarnih 
društev, subvencionirane stanarine, javna dela in drugi. 

Sprememba proračuna se nanaša na ukinitev samostojne postavke Materinski dom 
skladno s pobudo Mestnega sveta. Zavod Karitas Samarijan izvaja v prostorih v 
Solkanu program materinski dom, za katerega pretežni del sredstev pridobi s strani 
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Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Z letom 2011 Mestna občina Nova 
Gorica ukinja direktno sofinanciranje programa materinski dom, saj to ni zakonska 
obveza lokalne skupnosti in ni pravne podlage, na osnovi katere bi lahko imel 
omenjeni program samostojno postavko v proračunu. Izvajalec se lahko prijavi na 
vsakoletni javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne 
dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica. V ta namen se za znesek predviden za 
sofinanciranje materinskega doma na samostojni proračunski postavki povišuje 
proračunska postavka Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva.  

- Tudi na področju gospodarstva je podpora gospodarstvu namenjena  v več 
postavkah direktnih spodbud podjetnikom in zaposlovalcem, postavkah urejanja 
podeželja, pospeševanja kmetijstva.  

Tudi Javni sklad malega gospodarstva Goriške s svojimi razpisi brezobrestnih 
posojil podjetnikom in kmetom na Goriškem (poleg MONG tudi ostale občine na območju 
bivše občine Nova Gorica) bistveno prispeva k boljšemu gospodarskemu stanju na tem 
območju. Javni sklad razpiše letno okrog 1,5 milj. evrov brezobrestnih dolgoročnih posojil 
z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice. Vsa razpisana sredstva so v celoti 
porabljena za investicije in s tem se ustvarjajo tudi nova delovna mesta. V  letu 2011 je 
predviden razpis 1,7 milj. evrov brezobrestnih posojil,  ki jih lahko koristijo podjetniki in 
kmetje z Goriške. Več informacij o namenu in rezultatih delovanja Sklada je razvidno iz 
poslovnega poročila Sklada za leto 2010. 

Gospodarska cona Prvačina, skupna prosta površina je 2,5 ha, namenjena pozidavi za 
poslovne dejavnosti v smislu razvoja podjetništva v občinskih središčih Prvačina, 
Dornberk in Branik. V gravitacijskem območju Prvačina se izkazuje interes urejanja cone 
za manjše obrtne delavnice. Občinski podrobni prostorski načrt za cono v Prvačini je v 
izdelavi.  Pridobljena so bila tudi vsa  potrebna mnenja razen mnenja ministrstva za 
okolje in prostor, ki zaradi spremenjene zakonodaje o poplavnih območij postavlja občini 
nove pogoje, kljub temu da je bil načrt izdelan že veliko pred sprejetjem nove  uredbe . 
Žal vse preveč nove zakonodaje, ki nima predhodnih določb za začete načrte povzroča 
učinke za nazaj. Ti učinki omejevanja že zastavljenih ciljev povzročajo občinam veliko 
gospodarske škode. V našem primeru nam je država naložila izdelavo poplavne študije  
za celotno reko Vipavo in šele nato bo izdala mnenje na mikrolokacijo obravnavane cone. 
V letu 2010 je bila študija izdelana in zdaj čakamo na mnenje.  
Za Poslovno cono Meblo –Vzhod smo v letošnjem letu rezervirali sredstva v višini EUR 
10.000 in sicer za izdelavo investicijskega programa. Razpis za komunalno opremljanje 
na katerega se planiramo prijaviti bo objavljen predvidoma v septembru. Moramo se 
dogovoriti še odkupu zemljišč v coni.  Rezervacija sredstev v proračunu za potrebe 
prijave na razpise ni potrebna. Ob prijavi na razpis je dovolj, da predložimo izjavo o 
uvrstitvi investicije in  zneska v rebalans proračuna in Načrt razvojnih programov. Od 
prijave pa do odobritve projekta po izkušnjah mine najmanj pol leta in se odobreni projekti 
začnejo izvajati šele v naslednjem letu po uspešni prijavi. V kolikor bi za vsak projekt, ki 
ga planiramo v tekočem letu rezervirali sredstva, bil  proračun nerealen, poleg tega pa bi 
morali rezervirati sredstva tudi na prihodkovni strani. V primeru, da razpis ne bi bil 
objavljen oziroma bi bil na razpisu neuspešni rezervirana sredstva z zaključkom letnega  
proračuna  propadejo in tako ta sredstva ne moremo kje drugje koristneje uporabiti. 
Dokler pa projekt ni odobren je znesek prilivov in tudi odhodkov nemogoče natančno 
predvideti. Ker so postopki odobritve projekta na razpisih tako dolgi se odobreni projekt 
običajno začne izvajati v naslednjem letu. Zato tudi razpisovalci razpisov ob prijavi ne 
zahtevajo rezervacijo sredstev. Za primer; na razpis CILJ 3 smo prijavili projekt 
»povezovalna pot od Goriškega gradu do samostana Kostanjevica« (skupna vrednost 
projekta je 1,5 milijona EU) že v letu 2009 pa še do danes nismo prejeli rezultatov izbora. 
 

 5



Štipendije: sredstva na postavki Regionalna štipendijska shema so planirana v skladu s 
potrebami za šolsko leto 2010/2011. Letos spomladi bo objavljen nov razpis za 
delodajalce, ki se bodo prijavili za štipendije. V kolikor bo povpraševanje delodajalcev v 
šolskem letu 2011/2012 večje, bomo v rebalansu proračuna zagotovili višja sredstva. Isto 
velja za postavko nova delovna mesta in samozaposlitve. Sredstva planiramo v dogovoru 
z Zavodom za zaposlovanje OE Nova Gorica. 
 
Center za predelavo lesa: v lanskem letu smo financirali izdelavo poslovnega načrta za 
vzpostavitev Centra za predelavo lesa na Trnovski banjški planoti . Za nadaljevanje tega 
projekta se  je potrebno dogovoriti kako in na kakšen način pristopiti k realizaciji tega 
projekta. Mestna občina lahko koordinira in pomaga pri vzpostavitvi centra  
zainteresiranim podjetnikom. Ne moremo pa financirati ustanovitve tega centra, ker je to 
pobuda podjetnikom in to predstavlja državno pomoč. 
 
Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 
Predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje toplovodnega in vročevodnega sistema 
v mestu Nova Gorica zadoščajo za najnujnejše rekonstrukcije  ogrevalnega sistema. 
 
Cestni promet in cestna infrastruktura 
Povečanje proračunske postavke »zimska služba«  nastaja zaradi združevanja sredstev, 
ki so potrebna za opravljanje zimske službe po krajevnih skupnostih in za vzdrževanje 
lokalnih cest in ulic. V prejšnjem proračunu so bila sredstva prikazana ločeno na dveh 
proračunskih postavkah. 
V okviru izdelave dokumentacije za rekonstrukcijo državne ceste »Cesta R3 - 608 
Solkan – Lokve« sta se MONG in DRSC na sestanku dne 18.2.2011 dogovorili, da 
predstavlja sanacija ceste na odseku Preval – Ravnica prioriteto. MONG in DRSC bosta 
podpisala sporazum, v katerem bodo opredeljene finančne obveznosti MONG. Na 
podlagi teh podatkov bo po potrebi dopolnjen proračun za leto 2011 za plačilo 
dokumentacijo in izvedbo projekta. 
Za Cesto čez Pristavo je izdelana strokovna podlaga, ki preverja različne variante trase 
zahodne vpadnice in priključevanje Pristave. Vezano na odločitve v zvezi z zahodno 
vpadnico bo možno opredeliti obseg rekonstrukcije Ceste čez Pristavo in zagotoviti 
ustrezna finančna sredstva.  
Regionalna cesta R1 – 204 Šempeter – Štanjel na odseku od Šempetra do Branika 
poteka skozi tri občine – občino Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Mestno občino 
Nova Gorica. Glede urejanja vozišča bo potreben skupen nastop s sosednjimi občinami.  
V okviru postavke »investicije v železniške prehode« je v predlogu proračuna 2011 
zajeto sofinanciranje ureditve zavarovanja križanja ulice Pot na breg v Solkanu (dostop do 
kajak centra) z železniško progo z zapornicami v skladu s pravilnikom o nivojskih 
prehodih. Podpisan je sporazum o sofinanciranju med MONG in Ministrstvom za promet, 
Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo za ta prehod. Projekt je 
v fazi faza pridobivanja dokumentacije. 
Rekonstrukcija Ul. M. Štrukelj je vezana na izgradnjo kanalizacije, ki je planirana v 
predlogu proračuna 2011. 
Osvetlitev prehodov za pešce se ureja v skladu s predpisi za opremljanje prehodov za 
pešce. 
Tako Varda kot tudi Pavšičevo naselje sta se gradila v okviru stanovanjskih zadrug. V 
kolikor ostaja nedokončana infrastruktura, je potrebno to reševati v okviru urejanja 
stavbnih zemljišč ob upoštevanju pravil (pogodb) urejanja posameznega kompleksa. 
Za Ščedensko cesto bo v letu 2011 izdelana izvedbena dokumentacija za razširitev 
ceste ter pridobivanje potrebnih zemljišč. 
V proračunski postavki »pločniki« so sredstva namenjena ureditvi posameznih odsekov 
pločnikov, ki bi z investicijami, ki se izvajajo, lahko predstavljale zaključeno celoto.  
Sredstva, ki so planirana za javno razsvetljavo, so prioritetno namenjena rekonstrukciji 
javne razsvetljave v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
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okolja (Ur. list RS, št. 81/2007). V skladu z uredbo je bila izdelana tudi strategija razvoja 
JR na območju MONG, v skladu s katero izvajamo rekonstrukcijo. Kandidirali bomo tudi 
za sredstva EU skladov. V pripravi je manjša sprememba uredbe, saj le ta ni usklajena s 
cestno prometnimi predpisi. 
Rekonstrukcija ceste Dornberk – Oševljek je vključena v proračun z minimalnim 
zneskom, da bomo lahko kandidirali na državna sredstva. 
Avtobusne prevoze smo natančneje proučili. Obrazložitev je v prilogi. 
Varovanje okolja in naravne dediščine 
Predlagani proračun na področju ravnanja z odpadno vodo upošteva prioritete v skladu 
z zahtevo, da je potrebno dokončati že začete investicije in zagotavlja lastna sredstva v 
primeru sofinanciranih projektov. 
Prihodki iz okoljskih dajatev za čiščenje umazane vode se ne zmanjšujejo, spreminja se 
le način njihovega zbiranja. 
Sredstva za projekt »Mrzlek« niso bila zmanjšana. Obnova vodovoda  na Gortanovi ulici 
v Novi Gorici je bila zaključena že v letu 2009. 
Za vodovod  Fobca je pripravljena gradbena dokumentacija (PGD), ki je sicer zaradi 
sprememb hidravlike (zdaj priklop na črpališče Mrzlek) potrebna popravkov. 
V Čepovanu bo letos iz sredstev najemnine zaključena prevezava vodovoda na čistilno 
napravo. Priključitve gospodinjstev v Čepovanu  na vodo iz nadziranega črpališča je 
zahteva sanitarnega inšpektorja (izvršba) in ne more čakati na izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave, nadaljevanje vodovoda v zaselku Dol ni na vrhu prioritet izgradnje. Ob 
glavnem vodu Lokovec-Kal nad Kanalom so za gospodinjstva v metrskem pasu izdelani 
priključki do roba javnega dobra in je priključitev gospodinjstev na merilna mesta že 
možna. 
Komunalna dejavnost 
S sredstvi za komunalno opremo bomo dokupili nekaj nujne komunalne opreme v 
mestu. Tudi sami smo imeli podobne pripombe na  nove inox klopi, a stroka je utemeljila, 
da je tudi na teh klopeh sedenje prijetno. Te klopi niso bile direkten strošek proračuna in 
jih tudi v primeru večjih finančnih možnosti ne bi mogli kar predelati ali zamenjati. 
V letu 2009 smo sprejeli Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin, ki opredeljuje tudi 
vzdrževanje zelenic in parkov. Na podlagi odloka je mestni svet sprejel pravilnik o 
urejanju in čiščenju javnih površin, ki določa standard vzdrževanja javnih površin oziroma 
intenzivnost vzdrževanja javnih površin. Na podlagi teh predpisov, je bil izveden tudi javni 
razpis za oddajo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin. Z navedenim smo zadostili tudi zahtevam računskega sodišča. 
Do zmanjšanja sredstev na postavki vzdrževanje grobišč in spomenikov prihaja zato, 
ker bomo v letu 2011 izvajali samo redna vzdrževalna dela.  
 
 
 
Pripravili: Vida Štucin in skrbniki                                                        Matej Arčon 
                proračunskih postavk                                                             ŽUPAN       
 
 
 
Kot priloga te obrazložitve so glede na vprašanja svetnikov dodani: 
1. Kadrovski načrt (to je dokument, ki ga ne sprejema mestni svet, temveč ga v skladu z 

določili Zakona o javnih uslužbencih sprejema župan v roku 60 dni po uveljavitvi 
proračuna. 

2. Pregled izvajanja mladinskih programov (zahteva odbora) 
3. Obrazložitev načina porabe sredstev za dijaške vozovnice (zahteva odbora) in 

osnutek odloka 
4. Obrazložitve Stanovanjskega sklada (Finančni načrt 2011 in Realizacija finančni načrt 

2010) 
5. Obrazložitev mestni avtobusni promet 
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